
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 القرآن تدبر عن مقدمة

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

بأن أنزل عمينا ىذا الكتاب المبين الذي يتموه عمينا خير  -معاشر ىذه األمة-عمينا  -عز وجل-فقد امتن اهلل 
يِّيَن َرُسوًلا ِمْنُيْم َيْتُمو  :-صمى اهلل عميو وسمم-رسول ُبعث إلى البشرية  َعَمْيِيْم آَياِتِو  ا}ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّ

ْن َكاُنوا َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيمُ   -تبارك وتعالى-، كما أنو [ٕ]الجمعة: ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن{ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 
اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل }في صدر سورة الكيف:  -تبارك وتعالى-حمد نفسو عمى إنزال ىذا الكتاب كما في قولو 

َقيِّماا ِلُينِذَر َبْأساا َشِديداا ِمْن * َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوَجا }، ووصف ىذا القرآن بقولو: [ٔالكيف:] {َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَابَ 
اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجراا َحَسناا ، واهلل إنما [ٖ-ٔ]الكيف: َماِكِثيَن ِفيِو َأَبداا{*  َلُدْنُو َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ

إنو إنزال ىذا  ،وعمى إفضال كبير تفضل بو عمى ىذه البشرية ،م عظيميمعمى أمر  -جل جاللو-يحمد نفسو 
 .صمى اهلل عميو وسمم-القرآن عمى النبي 

َل اْلُفْرَقاَن َعَمى }بل عظم نفسو وقدسيا حيث أنزل ىذا القرآن كما في قولو في أول سورة الفرقان:  َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
  .[ٔ]الفرقان: َنِذيراا{َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن 

كي يكون ىذا وسيمة إلى العمل بو، ولم  ،وحث عمى تدبره وتفيمو والنظر في معانيو فإنو إنما ُأنزل من أجل ذلك
 ُينزل من أجل التبرك بو وافتتاح الحفالت والمناسبات وما إلى ذلك أو ُيعمق عمى الجدران.

}َأَفال يقول:  -عز وجل-اة ُيطبق ويسير الناس عمى ضوئو، فاهلل فإن القرآن إنما ُأنزل ليكون منيجًا في ىذه الحي
}َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ، [ٕٛ]النساء: َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفاا َكِثيراا{

}ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك أنو إنما أنزلو ليذا المعنى بقولو:  -جاللوجل -أخبر ، و [ٕٗ]محمد: ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا{
 .[ٜٕ]ص: ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{

باألحاجي خاطبنا وي -عز وجل-فمم يحدثنا اهلل  ،أنو يسر ىذا القرآن ليذا التدبر والتفيم -جل جاللو-وأخبرنا 
نما كممنا بأمور مفيومة معمومة تُدرك وتُفيم كما ُيفيم كالم العربي غالبًا من خطابو، فاهلل  ،واأللغاز والطمسمات وا 

، ىل من [ٚٔ]القمر: }َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذِّْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكٍر{قال في أربع آيات في سورة  القمر:  -جل وعال-
والتحريض عمى تفيم ىذا القرآن، فنحن مأمورون بذلك، ومعاني ىذا القرآن ميسرة  لمتحضيضا كمو ُمدكر؟ فيذ

ن مما ُيعينو عمى مثل ىذا التدبر أن يتفيم معانيو دون أن يتقحّ  م القول لمذكر فينبغي عمى اإلنسان أن يتدبر، وا 
وحذر منو  ،منو -عز وجل-وقد حذر اهلل  عمى اهلل من غير عمم وال فيم وال قاعدة ينطمق منيا، فيذا أمر شنيع،

 .[ٜٙٔ]البقرة: َوَأْن َتُقوُلوا َعَمى المَِّو َما ًل َتْعَمُموَن{} :-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 



جمة عوىذا أمر قد يقع فيو اإلنسان ب ،فمن األمور الصعبة أن يتكمم اإلنسان في معاني القرآن من غير بصر
حينما  -رضي اهلل تعالى عنو-سائمو عن ذلك، ىذا عمر  -عز وجل-لبتة، واهلل أولربما تكمم فيما ال عمم لو بو 

إن ىذا ليو التكمف يا "، قال: ما األب؟ ثم قال: [ٖٔ]عبس: }َوَفاِكَيةا َوَأبِّا{: -تبارك وتعالى-قرأ عمى المنبر قولو 
ُيسأل عن آية كما  -رضي اهلل عنيما-، فتورع من القول في ذلك ومن التشاغل فيو، وىذا ابن عباس (ٔ)"عمر

فأبى أن يقول فييا مع أنو حبر ىذه األمة، وكانوا يسألون سعيد  ،ل عنيا بعضكم لقال فييائقال بعضيم: لو سُ 
عن تفسير آية سكت كأن لم  عن الحالل والحرام وكان أعمم الناس، فإذا سألوه -رحمو اهلل-بن المسيب 

نما كان يصنع ذلك تحرزًا وتورعًا وتحرجًا، وىذا ُعبيد اهلل بن عمر (ٕ)يسمع -، ليس ذلك؛ ألنو ال يفيم معناىا وا 
نيم لُيعِظمون القول في التفسير"يقول:  -رحمو اهلل رحمو -، ويحكي إبراىيم النخعي (ٖ)"أدركت فقياء المدينة وا 

 ، والشعبي الذي ذكرت لكم قبلُ (ٗ)"كان أصحابنا يتقون التفسير وييابونو"د يقول: عن أصحاب ابن مسعو  -اهلل
 ،أقل ما أحفظو الشعر"كان يقول:  -عز وجل-في الحفظ والفيم والعمم بكتاب اهلل  طرفًا من خبره وأنو كان باقعةً 

، أي: أنو يسرد ليم ما يحفظو من األشعار شيرًا كاماًل بال توقف ومع (٘)"ولو شئتم لحدثتكم شيرًا ال ُأعيد بيتاً 
رحمو -، وكان مسروق بن األجدع (ٙ)"ولكنيا الرواية عن اهلل ،واهلل ما من آية إال وقد سألت عنيا"ذلك يقول: 

   .(ٚ)"اتقوا التفسير فإنما ىو الرواية عن اهلل"يقول:  -اهلل
ما ال يجيمو أحد، : -رضي اهلل تعالى عنيما-كما قال ابن عباس  ع: منياأنواوالمقصود أن معاني القرآن عمى 

 َوَأِقيُموا}مثاًل:  -عز وجل-أحد، يعرفو كل أحد، فيذه المعاني الظاىرة الواضحة كما إذا قال اهلل  ال يخفى عمى
اَلةَ   .يخفى عمى أحد ، فيذا ال{يءٍ شَ  لِّ كُ  قُ الِ خَ  اللُ }، [ٖٗ:البقرة] {الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّ

{مثاًل:  -عز وجل-ومنو ما ُيعرف من كالم العرب كما إذا قال اهلل   }ِإنَّ َناِشَئَة المَّْيِل ِىَي َأَشدُّ َوْطئاا َوَأْقَوُم ِقيالا
، ما معنى وطئًا؟ ىذا ُيعرف من "ىي أشد وطئاً " ،؟ ىذا ُيعرف من كالم العرب"ناشئة الميل"، ما معنى [ٙ]المزمل:

وىو عمى المنبر عن  -رضي اهلل تعالى عنو-كالم العرب، فيذا ُيحتاج فيو إلى معرفة المغة، وقد سأل عمر 
فٍ : -تبارك وتعالى-معنى قولو  التخوف "، فقام إليو رجل من العرب وقال: [ٚٗالنحل:] {}َأْو َيْأُخَذُىْم َعَمى َتَخوُّ

 : ىل تعرف ذلك العرب بأشعارىا؟ قال: نعم، وذكر لو بيتًا من الشعر: فقالنا، التنقص في لغت
َف ُعو كما  *** الرَّْحُل منيا تاِمكًا َقِرداً  َتَخوَّف  (ٛ) السََّفنُ َد النَّْبَعِة َتَخوَّ

 ص الرحل.: تنقّ بذلك يعنيو الناقة اآلن،  سنام ىو يصف :تخوف الرحلُ 

                                                           

 (.ٖ٘ٗ:ص) القطان لمناع القرآن عموم في ومباحث ،(ٖٕٔ، ٕٓٔ/ ٕٗ) الطبري تفسير: انظر - ٔ

 (.ٓٛ/ ٔ) الطبري تفسير - ٕ

 (.ٖ٘ٓ/ ٔ) لممستغفري القرآن وفضائل ،(ٜٚ/ ٔ) الطبري تفسير - ٖ

 (.ٖٔ/ ٔ) كثير ابن وتفسير ،(ٖٛٚ: ص) سالم بن لمقاسم القرآن فضائل: انظر - ٗ

 (.ٕٕٗ/ ٕٔ) وذيولو بغداد تاريخ - ٘

 (.ٔٛ/ ٔ) الطبري تفسير: انظر - ٙ

 (.ٖٔ/ ٔ) كثير ابن وتفسير ،(ٖٚٚ: ص) سالم بن لمقاسم القرآن، فضائل - ٚ

 (.ٖٔٗ/ ٚٔ) اإلسالم قبل العرب تاريخ يف والمفصل ،(ٜٙٔ/ ٚ) البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد  - ٛ



 ويعني الذي يصنع الخشب وينحتو وينقره ليكون عود السفينة بشكل في مقدميا في :السفنُ  النبعةِ  ف عودَ كما تخوّ 
كما جاء عن ابن  -تبارك وتعالى-وكذلك في قول اهلل  ،ميالن وفيو انحناء معين من أجل أنيا تشق الموج

، ما فسرىا بقال اهلل (ٜ)"اسقني كأسًا دىاقا"، قال: سمعت أبي في الجاىمية يقول: [ٖٗ]النبأ: }َوَكْأساا ِدَىاقاا{عباس: 
 .اممتمئً وقال رسولو، لكن فسرىا مما عرف من كالم العرب مما سمع من أبيو في الجاىمية يعني كأسًا 

رضي اهلل -، قال ابن عباس [ٕٖ]المرسالت: }ِإنََّيا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر{: -تبارك وتعالى-وكذلك أيضًا في قولو 
، (ٓٔ)"ثالثة أذرع، وُنسميو القصر"، وفي بعض الروايات: "ُنعده لمشتاء عمى قدر ذراعكنا نجمع الحطب ": -عنو

مثمما اآلن ُيقطع الحطب ىكذا من أجل أن يوقد الناس عميو في الشتاء، فشرر النار عمى ىذا التفسير ُفسر 
 .بكالم العرب وبمغة العرب مما كانوا يتحدثون بو ويتعاطونو من األلفاظ والعبارات

 ىذا النوع الثاني الذي ُيرجع فيو إلى كالم العرب. :لفأقو 
ذىن والجمع بين النصوص ويحتاج إلى استنباط وفقو ودقة الومنو نوع يعرفو العمماء وىو ما يحتاج إلى لطافة 

ُيْسَأُل }َفَيْوَمِئٍذ ًل مثاًل:  -تبارك وتعالى-في النظر، فيذا إنما يكون لمعمماء كما قال ابن عباس، كما في قولو 
 ،، أثبت السؤال في موضع[ٕٗ]الصافات: }َوِقُفوُىْم ِإنَُّيْم َمْسُئوُلوَن{، وفي اآلية األخرى: [ٜٖ]الرحمن: َعْن َذْنِبِو{

ن يوم القيامة يوم طويل فال ُيسألون في بعض األوقات وُيسألون في بعضيا، إ :ونفاه في موضع، فيذا يقال فيو
نما ُيسألون سؤال تبكيت، وىكذا.أو أنيم ال ُيسألون سؤال مستعت  ب وا 

 .والقسم األخير من التفسير: ىو ما ال يعممو إال اهلل
-عز وجل-نييا، األشياء التي ال يطمع عمييا إال اهلل والمقصود بذلك عمى األرجح ىو حقائق األشياء الغيبية وكُ 

الوجو وُنثبتو هلل عمى ما يميق ، كيف وجيو؟ ال ندري، لكن نحن نفيم معنى ؟-عز وجل-، كيف صفات اهلل 
  .بجاللو وعظمتو، لكن كيف ىذه الصفة؟ ال ندري
ما ىي  ،تكونتنييا من ماذا صف، أما حقائق ىذه األشياء وكُ كيف ثمر الجنة؟ ال ندري، ليس لنا إال ما وُ 

نسأل اهلل -ال ندري، ىي فييا أنيار من لبن، وفييا أنيار من عسل، وفييا أنيار من خمر فمركبات لبن الجنة 
خواننا المسممين -عز وجل-  لكن ماىية ىذه األشياء وما ىي مركباتيا  -أن يوردنا ذلك جميعًا ووالدينا وا 

 إن ذلك ُيزري بنعيم الجنة.ف ،لبتةأشبييا شيء من نعيم الدنيا نا في الدنيا إال األسماء، وال يال ندري، ليس ل
 ضى من العصامأ السيفَ  ه *** إذا قيل إنّ نقص قدرُ أن السيف يَ  ترَ  ألم

 طام ىذه الدنيا.وبالتالي نعيم الجنة ال يقارن بح ،فالسيف ال يقارن بالعصا
ياكم بما سمعنا -عز وجل-سأل اهلل أو  ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد. ،أن ينفعنا وا   وأن يجعمنا وا 
 

 

                                                           

 (.ٖٓٗٛ) برقم الجاىمية، أيام باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٜ

 (.ٖٙٔ/ٜٔ) القرطبي وتفسير ،(ٖٓٓ/ٛ) كثير ابن تفسير - ٓٔ



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 1 القرآن آيات لبعض الصحابة فيم تصحيح من صور

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
فييا  وقد ُيخطئ ،ولربما أشكل عميو معناىا ،-عز وجل-أحد من الناس في فيم آية من كتاب اهلل  فقد ُيخطئ

 .-تبارك وتعالى-كثير من الناس، بل قد يغمب في وقت من األوقات بعض الفيوم الخاطئة لبعض كالم اهلل 
صمى اهلل -حيث استشكل بعض أصحاب النبي  ،شيء من ذلك -صمى اهلل عميو وسمم-لقد وقع في زمن النبي 

كما  -رضي اهلل تعالى عنو-عدي بن حاتم  ، فيذا-تبارك وتعالى-بعض اآليات من كتاب اهلل  -عميو وسمم
َوُكُموا َواْشَرُبوا }: -تبارك وتعالى-في صحيحييما لما نزل قول اهلل  -رحميما اهلل-أخرج الشيخان البخاري ومسمم 

كما حدث عن  -عنورضي اهلل تعالى -، عِمد [787البقرة:] {اْلَخْيِط اأَلْسَودِ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ  َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ 
لى عقال أسود، وجعميما تحت وسادتو فجعل ينظر من الميل فال يستبين لو األبيض من  نفسو إلى عقال أبيض وا 

إنما ذلك سواد الميل وبياض ))فذكرت لو، فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-األسود، يقول: فغدوت عمى رسول اهلل 
أو العقال الذي  ،وىو ما ُيربط بو ،بذلك ىو الخيط المعروف لدييم، فيو قد فيم من اآلية أن المراد (7)((النيار

، فجاء بعقالين ىذا أسود وىذا أبيض وجعميما تحت "الخيط األبيض من الخيط األسود"ربط بو الدابة أو البعير، تُ 
ذلك  فمما تطاول عميو ،وىو في حجرتو حتى يتبين لو ىذا من ىذا ،وجعل يأكل ويشرب في ظممة الميل ،وسادتو

المراد، وأن المراد بذلك  -صمى اهلل عميو وسمم-بما وقع لو، فبين لو النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-أخبر النبي 
كما دل عمى ذلك الحديث  -رضي اهلل عنو-سواد الميل وبياض النيار، وقد وقع ىذا لغير عدي بن حاتم 

 َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ } :أنزلت" :قال -ضي اهلل عنور -ث سيل بن سعد الُمخرج في الصحيح من حدي
-، وىذا يدل عمى أن الصحابة (2)،..."من الفجر :، ولم ينزل[787البقرة:] {اْلَخْيِط اأَلْسَودِ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ 

ففيم  ،لم ينزل بعدُ راد جزء من ىذه اآلية الذي ُيبين الملم ينقصيم الفيم والذكاء ولكن ىذا ال -رضي اهلل عنيم
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدىم في رجميو الخيط "منيا من فيم أن المراد بذلك الخيط المعروف، يقول: 

                                                           

 ِمنَ  اأَلْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ  اأَلْبَيُض  الَخْيطُ  َلُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكُموا}: تعالى اهلل قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - 7
َيامَ  َأِتمُّوا ثُمَّ  الَفْجرِ   يحصل الصوم في الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(7976) برقم ،[787:البقرة] {المَّْيلِ  ِإَلى الصِّ
 ودخول الصوم، في الدخول من األحكام بو تتعمق الذي الفجر صفة وبيان الفجر، يطمع حتى وغيره األكل لو وأن الفجر، بطموع
 (.7191) برقم ذلك، وغير الصبح صالة وقت

 ِمنَ  اأَلْسَودِ  الَخْيطِ  ِمنَ  اأَلْبَيُض  الَخْيطُ  َلُكمُ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكُموا}: تعالى اهلل قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - 2
َيامَ  َأِتمُّوا ثُمَّ  الَفْجرِ   الفجر، بطموع يحصل الصوم في الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(7977) برقم ،{المَّْيلِ  ِإَلى الصِّ
 صالة وقت ودخول الصوم، في الدخول من األحكام بو تتعمق الذي الفجر صفة وبيان الفجر، يطمع حتى وغيره األكل لو وأن

 (.7197) برقم ذلك، وغير الصبح



عندىم  ليس، يعني: يتضح ىذا من ىذا، طبعًا "ييمائوال يزال يأكل حتى يتبين لو رِ  ،األبيض والخيط األسود
 ."الميل والنيار :فعمموا أنو إنما يعني {اْلَفْجرِ  ِمنَ }: فأنزل اهلل بعدُ "إضاءة كما ىو اآلن، 

 -رضي اهلل تعالى عنو-ما جاء من حديث أبي ىريرة  -عز وجل-ومن المفاىيم التي وقعت عمى غير مراد اهلل 
اْلِكتَاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا َلْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َوال َأَماِنيِّ َأْىِل }لما نزل قول اهلل تعالى: "الُمخرج في صحيح مسمم قال: 

، فدل ظاىر ىذه اآلية عمى أن كل من بدر منو بادرة في عمل غير صالح في سوء فإنو [721النساء:] {ُيْجَز ِبوِ 
 .(1)"،...ُيحاسب عمى ىذا وُيجازى بو

فشق ذلك عمى المسممين وبمغت منيم ما شاء اهلل، "أنو تفشى وانتشر عند عامة الناس في ذلك،  وىذا الفيم يبدو
، ؟، شكوا إليو أينا لم يقع منو اإلساءة والذنب والخطأ والسوء-صمى اهلل عميو وسمم-فشكوا ذلك إلى رسول اهلل 

، بين ليم المراد أن ىذا وا، فإن كل ما أصاب المسمم كفارة((سددوا وقارب)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي 
فالحزن الذي يصيبو كفارة، الخسارة التي تصيبو في تجارتو كفارة، ما يحصل لو من التنغيص من  ،بو ُيجزى

  .زوجتو من ولده كفارة، الشوكة التي تصيبو والجراح واآلالم كل ذلك من الكفارات
أو حينما تفسد عميو دابتو، أو حينما تتعسر أموره في قضية من القضايا فإن ذلك التكدير  ،حينما ينخرق ثوبوو 

-وسعة رحمتو، يقول  -عز وجل-وىذا من فضل اهلل  ،والتنغيص كمو من الخطايا وكمو من الكفارات لمخطايا
، يعني: ما ىو أعظم من (4)((فإن في كل ما أصاب المسمم كفارة حتى الشوكة ُيشاكيا)): -عميو الصالة والسالم

  .((حتى الشوكة ُيشاكيا والنكبة ُينكبيا))الشوكة فإنو ُيكفر عنو من خطاياه، يقول: 
َمْن }كيف الصالح بعد ىذه اآلية  ،يا رسول اهلل"أنو قال:  -رضي اهلل عنو-وعند أحمد من حديث أبي بكر 

غفر اهلل )): -صمى اهلل عميو وسمم-زينا بو؟ فقال النبي جُ عممنا ، فكل سوء [721النساء:] {َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ 
قال: بمى،  ،-يعني الشدة- الألواء، ألست ُتصيبك ؟، ألست تحزن؟، ألست تمرض؟ألست تنصب ،رلك يا أبا بك

كل ، ليس معنى ذلك أن [721النساء:] {َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ }المراد ، فيذا ىو (5)((قال: فيو ما تجزون بو
ىذه األشياء ُيعذب عمييا يوم القيامة، ال، كل ما يصيبنا من ىذه اآلالم مما نتأذى بو من الحر والبرد، وما نتأذى 

أو مع الطالب في المدرسة، أو مع غير  ،أو مع الزمالء في العمل ،بو من التنغيص والتكدير في داخل الدار
 اإلنسان.ر بو من خطايا ذلك مما يحصل لإلنسان، كمو ُيكف  

الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم }لما نزلت: "قال:  -رضي اهلل عنو-من ىذه الفيوم ما أخرجو الشيخان من حديث ابن مسعود 
بأي  "لم يمبسوا إيمانيم بظمم"، فظاىر ىذه اآلية [82األنعام:] {اأَلْمُن َوُىْم ُمْيَتُدونَ  َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْمٍم ُأْوَلِئَك َلُيمُ 

لم -عدوا باألمن واالىتداء في اآلخرة وليم نصيب بذلك في الدنيا؟ ىم الذين لم يمبسوا إيمانيم ن الذين وُ م، م  ظم

                                                           

 الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن، أو مرض، من يصيبو فيما المؤمن ثواب باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - 1
 .((يشاكيا الشوكة أو ينكبيا، النكبة حتى كفارة، المسمم بو يصاب ما كل ففي وسددوا، قاربوا،)): بمفظ ،(2574) برقم يشاكيا،

 باب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمم، ،(5641) برقم المرض، كفارة في جاء ما باب المرضى، كتاب البخاري، أخرجو - 4
 (.2572) برقم يشاكيا، الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن، أو مرض، من يصيبو فيما المؤمن ثواب

 عمى كالمو في األلباني إسناده وضعف ،"وشواىده بطرقو صحيح حديث: "محققوه وقال ،(68) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 5
 (.472/ 6) والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمة في ،(2924) رقم حديث



، بمعنى أن اإلنسان إذا عصى اهلل ؟"فشق ذلك عمى المسممين وقالوا: أينا لم يظمم نفسو"بظمم،  -يخمطوا إيمانيم
ذتو، وقد يظمم جيرانو، وقد يظمم الناس ولده، وقد يظمم تالمو، وقد يظمم ظمم نفسو، وقد يظمم أقرب الناس إلي

ظمم، قد يقع ذلك في بيعو، في  بسوء الظن بيم، وقد يظمميم بأي لون من ألوان العدوان، ال يخمو اإلنسان من
-، فقال النبي ؟وأينا ال يظمم نفسوره، في ألوان المعاطاة والمعامالت التي يتعامل بيا اإلنسان مع غي ،وشرائ

إنما ىو الشرك، ألم ))ليست اآلية كما ظننتم، : ليس ذلك، يعني: ليس عمى ما فيمتم، -صمى اهلل عميو وسمم
 .(6)(([71لقمان:] ؟{َيا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِبالمَِّو ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ } تسمعوا قول لقمان البنو:

- النبيوكان أنو لما قِدم إلى نجران، ": -رضي اهلل عنو-ومن ذلك ما أخرجو مسمم من حديث المغيرة بن شعبة 
فقالوا لو: إنكم شبية، روا لو النصارى، فأثاأرسل المغيرة إلى نجران، وكان في نجران  -صمى اهلل عميو وسمم

: من مئات السنين، مدة كذا وكذا، يعنييعني مريم، فقالوا لو: موسى قبل عيسى ب "يا أخت ىارون"ون ءتقر 
ن شئت أن تقول جدًّاطويمة  يا أخت "قرون، فكيف قال:  ،ارون وبين مريم مئات السنينبين ى :بين عيسى وا 
صمى اهلل عميو -    حتى جاء إلى النبي ، فاستشكل ذلك المغيرة بن شعبة فاستميل ؟ىي ليست أختوو ، "ىارون
نما قال: بين لو المراد أنو ليس المراد األخوة فف ،في المدينة فسألو عن ذلك؟ -وسمم إنيم كانوا ))ي النسب وا 

  .(7)ون بأنبيائيم والصالحين قبميم((سم  يُ 
، أي: يا نظيرتو ومثيمتو في [28مريم:] {َيا ُأْخَت َىاُرونَ }ومن المعاني التي ذكرىا بعض أىل العمم في ىذه اآلية 

بيذا  كيف أتيتِ  ،العالية في العبوديةالتقى والصالح والعبادة والنزاىة والشرف ورفعة المكانة والمنزلة والدرجة 
ير والشرف والعفاف والصيانة، فيذا ، يا نظيرة ىارون في الط[28مريم:] {َيا ُأْخَت َىاُرونَ }، ؟الولد من غير أب

 أحد األوجو.
نما كانوا في بني  ،-صمى اهلل عميو وسمم-موسى  اأخوىا ىارون ليس أخ " أيأخت ىارون"أن  :والوجو الثاني وا 

موسى،  :ناس يقال ليموأ ،ىارون :ناس يقال ليمبياء والصالحين، ففي زمان مريم أإسرائيل يسمون بأسماء األن
عميو وعمى نبينا الصالة -ىارون وليس المراد ىارون نبي اهلل  :أخ ليا يقال لو ،يا أخت ىارون :فقال ليا الناس

 والسالم.
ياكم بالقأن ينف -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم ىعنا وا   داة ميتدين.رآن العظيم، وأن يجعمنا وا 

 

                                                           

 برقم ،[72:لقمان] {ِلمَّوِ  اْشُكرْ  َأنِ  الِحْكَمةَ  ُلْقَمانَ  آَتْيَنا َوَلَقدْ }: تعالى اهلل قول باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، أخرجو - 6
خالصو، اإليمان صدق باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(1429)  (.724) برقم وا 

 (.2715) برقم األسماء، من يستحب ما وبيان القاسم بأبي التكني عن النيي باب اآلداب، كتاب مسمم، أخرجو - 7



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 2 القرآن آيات لبعض الصحابة فيم تصحيح من صور

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 
عز -ألصحابو في بيان المراد من كالم اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-التي صوبيا النبي  فإن من ىذه الفيوم

رضي اهلل تعالى -ما أخرجو مسمم في صحيحو من حديث أم ُمبشر األنصارية، وىي امرأة زيد بن حارثة  -وجل
 -إن شاء اهلل-))ال يدخل النار يقول عند حفصة:  -صمى اهلل عميو وسمم-، أنيا سمعت النبي -عنيم أجمعين

اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك  َلَقْد َرِضَي المَُّو َعنِ } من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتيا، كما في قولو تعالى:
ْن ِمْنُكْم ِإَّلَّ }فانتيرىا، فقالت حفصة:  ،، فقالت حفصة: بمى يا رسول اهلل(([81]الفتح: {َتْحَت الشََّجَرةِ   {َواِرُدَىاَواِ 

صمى -فقال النبي جرة وال أىل بدر وال غير ىؤالء، فيمت من ىذه اآلية أنو ال ُيستثنى أحد ال أىل الش [18]مريم:
ي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَيا ِجِثيًّا} ))قد قال اهلل تعالى: :-اهلل عميو وسمم فيذا  ،(8)(([17]مريم: {ُثمَّ ُنَنجِّ

صود بو أن اإلنسان يدخل النار الورود المراد بو العبور عمى الصراط المنصوب عمى متن جنيم وليس المق
قاسي حرىا وألميا، ومن الناس من يعبر عمى ىذا الصراط كالبرق، ومنيم من يعبر دون ذلك، فيتفاوتون وي

ياكم ممن يجتازه كا -عز وجل-بحسب أعماليم نسأل اهلل   لبرق.أن يجعمنا وا 
، فقالت عائشة ((من نوقش الحساب ُعذب))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-وجاء في الصحيحين أيضًا أن النبي 

* َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيرًا * َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو ِبَيِميِنِو }: أليس اهلل يقول: -رضي اهلل تعالى عنيا-
، بمعنى أن اإلنسان ُتعرض عميو ذنوبو (7)((إنما ذلك العرض))، فقال: [9-1]االنشقاق: {َمْسُرورًاَوَينَقِمُب ِإَلى َأْىِمِو 

عذب، ففرق بين العرض وبين ناقشة، فإذا نوقش فمعناىا أنو سيوأعمالو وخطاياه وسيئاتو عرضًا من غير م
نافي قول ، أن ذلك ي[1]االنشقاق: {َيِسيرًاَفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا }مناقشة الحساب، فيي فيمت من قولو تعالى: 

))وليس أحد : -عميو الصالة والسالم-، وقال ))من نوقش الحساب ُعذب((: -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 .(3)ُيحاسب يوم القيامة إال ىمك((

قد وقع لبعضيم شيء من المبس أو وقع لمن ىم في زمانيم من  -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك أصحاب النبي 
-   ومن ذلك ما أخرجو الشيخان عن عروة بن الزبير  ،وبينوا المراد ،التابعين، فصححوا ذلك الفيم وصوبوه

                                                           

-     الرضوان بيعة أىل الشجرة أصحاب فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب مسمم، أخرجو - 8
 (.7992) برقم ،-عنيم اهلل رضي

 كتاب ،(2332) وبرقم ،(803) برقم يعرفو، حتى فيو فراجع يفيمو فمم شيئا سمع من باب العمم، كتاب البخاري، أخرجو - 7
 .عذب الحساب نوقش من باب الرقاق،

 (.2331) برقم عذب، الحساب نوقش من باب الرقاق، كتاب البخاري، أخرجو - 3



َفا }عن قول اهلل تعالى:  -رضي اهلل عنيا-أنو سأل عائشة "وىو من التابعين:  -رحمو اهلل تعالى َواْلَمْرَوَة ِإنَّ الصَّ
َف ِبِيَما َوَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفِإنَّ المََّو َشاِكٌر  ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأوِ  اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

سعى بين الصفا ليس بواجب، فمن  ،، ففيم منيا أن السعي بين الصفا والمروة ليس بالزم[831]البقرة: {َعِميمٌ 
َف ِبِيَما}ورفع الجناح بمعنى رفع الحرج واإلثم،  "فال جناح"والمروة فميس عميو حرج،  ، {َفال ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

ن لم يفعل فال حرج عميو، ففيم أن السعي غير واجب، ومعموم أن السعي في الحج ركن  ،أي: ال حرج عميو وا 
 .العمرةوىو ركن من أركان  ،من أركانو

 ناح أن يطوف بيما، فقالت: بئس ما قمت يا ابنمى أحد جفواهلل ما ع"فالمقصود أنو قال ليا ذلك، وقال: 
لو كانت - يالت  بئس ما قمت يا ابن أختي، إن ىذه لو كانت عمى ما أو  "، ىو ابن أسماء أخت عائشة، (9)"أختي

 ،، ال تكون ال ُجناح عميو أن يطوف بيما"بيماناح عميو أن ال يطوف لكانت ال ج -عمى ما فيمتيا وفسرتيا
، بينت لو سبب النزول وذلك "ولكنيا ُأنزلت في األنصار"لكانت أن ال يطوف بيما، لو كان عمى ما فيم، قالت: 

معبودىم في الجاىمية، التي كانوا يعبدونيا عند  ،، صنم"ون لمناة الطاغيةأن األنصار كانوا قبل أن ُيسمموا ُييم  
ليا  ون ليا، وكان من أىل  يم  رب الساحل عند ُقديد، فالحاصل أنيم كانوا يُ ل بين مكة والمدينة قل، الُمشم  الُمشم  

عن ذلك، فأنزل  -صمى اهلل عميو وسمم-يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاىمية، فمما أسمموا سألوا النبي 
والمروة،  بغي أن يتحرج من السعي بين الصفاتمر فال ينوالمروة من شعائر اهلل فمن حج أو اع اهلل أن ىذه الصفا

 ،فكان أىل الجاىمية يطوفون بالصفا والمروة ،إساف ونائمة :أنو كان عمى الصفا صنمان"وفي بعض الروايات: 
، أنيم إن طافوا وسعوا بين (3)"ويعظمون ىذه األصنام، فمما أسمموا خافوا أن يكون ذلك من شعائر الجاىمية

مروة أن ىذا تعظيم إلساف ونائمة التي كانوا يعظمونيا في الجاىمية، فأخبر اهلل أن ذلك ليس من عمل الصفا وال
نما ىي من شعائر اهلل ،وال عالقة لو باألوثان ،الجاىمية في شيء  ،فمن حج البيت أو اعتمر فميس عميو حرج ،وا 

  وال داعي أن يتحرز من السعي بين الصفا والمروة.
ريد غزونا من المدينة ن"ومن ذلك أيضًا ما أخرجو أبو داود وغيره عن أسمم بن أبي عمران أنو قال: 

 وعمى الجماعة"، ويكثر الغمط في فيم ىذه اآلية، يقول: -إن شاء اهلل-، وىذه سيأتي الكالم عمييا "القسطنطينية
فحمل  ،-القسطنطينية-رىم بحائط المدينة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ممصقوا ظيو  -يعني: األمير-

، (2)"، وفي بعض الروايات أنو خرج غير دارع، يعني: ليس عميو درعمو   ،فقال الناس: مو   ،رجل عمى العدو
فخرج حاسرًا غير "والعادة أن المقاتل يمبس الدرع ليتقي بو ضرب السيوف وطعن الرماح فال تنفذ إلى جسده، 

ال إلو إال اهلل "، وىي كممة لمزجر يزجرونو عن ىذا التصرف، "مو   ،فقال الناس: مو  غفر، دارع وليس عميو الم  

                                                           

 باب الحج، كتاب ومسمم، ،(8293) برقم اهلل، شعائر من علوجُ  والمروة، الصفا وجوب باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - 9
 (.8711) برقم بو، إال الحج يصح ال ركن والمروة الصفا بين السعي أن بيان

 التخريج السابق. - 3

 في والحاكم ،(7387) برقم ،[893:البقرة] {التَّْيُمَكةِ  ِإَلى ِبَأْيِديُكمْ  ُتْمُقوا َوََّل }: تعالى قولو في باب الجياد، كتاب داود، أبو أخرجو - 2
 داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم الشيخين شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(7939) برقم المستدرك،

 (.7729) برقم



صمى اهلل عميو -  وىو من أصحاب النبي  ،-رضي اهلل عنو-ُيمقي بيديو إلى التيمكة، فقام أبو أيوب األنصاري 
نقيم أموالنا  مم  اإلسالم، قمنا: ىهلل نبيو وأظير فقال: إنما ُأنزلت ىذه اآلية فينا معشر األنصار، لما نصر ا -وسمم

، ىم فيموا [893]البقرة: {َوَأنِفُقوا ِفي َسِبيِل المَِّو َوَّل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ }، الحظوا ما ىي التيمكة "ونصمحيا
مل بطاعة اهلل فبين ليم أبو أيوب أن التيمكة ىي ترك الع ،أن المراد أن اإلنسان يغير عمى العدو من غير درع

يعني قال -عز دينو، قمنا أنصر اهلل اإلسالم و  انزلت فينا، وذلك أننا لم  "والجياد في سبيمو، قال:  -عز وجل-
عز -، يعني: خالص كُثر المسممون والناصرون لدين اهلل ": ىُمم نقيم في أموالنا ونصمحيا-األنصار فيما بينيم

َوَأنِفُقوا ِفي َسِبيِل المَِّو َوَّل ُتْمُقوا }التي أىممناىا سنوات طويمة، فأنزل اهلل:  ونحن نتفرغ لزروعنا وحروثنا ،-وجل
اء باأليدي إلى التيمكة أن نقيم في فاإللق": -رضي اهلل عنو-، يقول أبو أيوب [893]البقرة: {ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ 

ذكر معنى أدق من  -رضي اهلل عنيما-     ابن عباس ، بل إن "صمحيا وندع الجياد في سبيل اهللأموالنا ون
ىذا كمو وىو: أن الناس إن تركوا النفقة في سبيل اهلل تعطل الجياد فقوي العدو فغمب عمى المسممين فأخذ ما 

عزازًا لكممتو ور  بأيدييم، أنف   ال فإنكم إن امتنعتم من ى ،فدًا ليؤالء المجاىدينقوا في سبيل اهلل نصرة لدينو وا  ذه وا 
أيديكم بويأخذ ما  ،ويطمع فيكم ،العدو يقوى والمسممون يضعفون ثم ُيغير عميكم العدوأن النفقات كانت النتيجة 

 ا، ليس فييا إال غراب ينعق.فتبقى خرابًا يبابً  ،وعرض ،فال ُيبقي وال يذر من مال ودم
ياكم  ،وُيعمي كممتو ،وأن يعز دينو ،أن يصمح أحوالنا وأحوال المسممين -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ويرزقنا وا 

وأن يصمح أحوالنا جميعًا شبابًا  ،الفقو في الدين والفيم لكتابو العظيم، وأن يرفع راية الجياد وينصر المجاىدين
 ا، ويتقبل منا ومنكم.وشيبً 

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.
 
 
 
 
 
 
 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 3 القرآن آيات لبعض الصحابة فيم تصحيح من صور

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

ما أخرجو  -صمى اهلل عميو وسمم-التي وقع فييا المبس وجرى تصحيحيا في زمن أصحاب النبي  من ىذه الفيوم
ن بن الحكم كان واليًا عمى المدينة اأن مرو  -مارضي اهلل عني-الشيخان عن ُحميد بن عبد الرحمن بن عوف 

وأحب أن ُيحمد  ،ىت  بما أ   ح  ر  إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا ف   يا رافع اذىب"فقال لبوابو:  ،لمعاوية
ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا }: -تبارك وتعالى-لتبس عميو قولو ا، (1)"بًا لُنعذبن أجمعونعذ  بما ال يفعل مُ 

فحمل ذلك عمى ظاىره وىو ، [<<1آل عمران:] {اْلَعَذابِ  َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا َفال َتْحَسَبنَُّيْم ِبَمَفاَزٍة ِمنَ 
د وكذلك أيضًا يفرح باألشياء التي يقوم بيا أنو متوع   ،العموم، أن كل إنسان ُيحب أن ُيمدح بأمور لم يفعميا

ْذ َأَخَذ المَُّو }إنما نزلت ىذه اآلية في أىل الكتاب، ثم تال:  ،مالكم وليذه اآلية"بالعذاب، فقال ابن عباس:  ِميثَاَق َواِ 
 {ا ِبِو َثَمًنا َقِمياًل َفِبْئَس َما َيْشَتُرونَ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َلتَُبيُِّننَُّو ِلمنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُو َفَنَبُذوُه َورَاَء ُظُيورِِىْم َواْشَتَروْ 

 .[<<1آل عمران:] {ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا}، ثم قال بعده: [=<1آل عمران:]
ن كان يمكن  ،صحح لمروان ىذا الفيم الذي فيمو -بغض النظر عن مناقشة المثال-فالمقصود أن ابن عباس  وا 

ذا كان أولئك متوع   دون عمى أن يقال في اآلية غير ذلك باعتبار أن العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب، وا 
ىذا الفعل المشين فإن ذلك يكون في حق ىذه األمة من باب أولى؛ ألن األمة الشريفة الرفيعة ذات القدر 
والمكانة إذا أتت بيذه النقائص فإنيا أولى بيذا الوعيد، ومعموم أنو عمى قدر المقام يكون المالم، وليس المقصود 

صمى اهلل -أن النبي "سبب نزول ىذه اآلية وىو:  -مايرضي اهلل تعالى عن-مناقشة المثال، وذكر ابن عباس 
 ،قد استحمدوا إليو بما أخبروه عنو فيما سأليم سأليم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فأروه أن   -عميو وسمم

سأليم عن قضية في  -صمى اهلل عميو وسمم-، يعني: النبي "وفرحوا بما أتوا من كتمانيم إياه ما سأليم عنو
وأحبوا أن ُيحمدوا عمى ىذه الخدمة التي  ،وذكروا غير الحقيقة، ثم فرحوا بيذا الصنيع والكتمان ،كتابيم فكذبوا

  قدموىا لممسممين.
وىو من الصحابة ومن أىل بدر ووقع ذلك  -رضي اهلل عنو-ومن ذلك ما وقع لجماعة منيم ُقدامة بن مظعون 

 ،فقال ليم يزيد بن أبي سفيان وكان واليًا آنذاك: شربتم الخمر؟ ،بالشام شربوا الخمر ناسلغيره، وقع ألأيضًا 
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا }لقول اهلل تعالى:  ؛قالوا: نعم َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

اِلَحاِت ُثمَّ اتَّ  رضي اهلل -، فكتب فييم إلى عمر بن الخطاب [9?المائدة:] {َقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنواَوَعِمُموا الصَّ
                                                           

 كتاب ومسمم، ،(<>;:) برقم ،[<<1:عمران آل] {َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحونَ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.<==8) برقم وأحكاميم، المنافقين صفات كتاب التوبة،



ن أتاك لياًل فال تُنظر بيم إلى -عنو ، فكتب عمر إليو: إن أتاك كتابي ىذا نيارًا فال تُنظر بيم إلى الميل، وا 
فمما قدموا عمى عمر، قال: شربتم الخمر؟  ،بيم إلى ُعمر إلّي ال يفتنوا عباد اهلل، فبعثالنيار حتى تبعث بيم 

 {ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ }قالوا: نعم، فتال عمييم: 
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا }، فقالوا: اقرأ التي بعدىا: [9?المائدة:] َوَعِمُموا الصَّ

ة بن مظعون حينما كان في ُقدام، فالمقصود أن ىؤالء احتجوا بيذه اآلية كما احتج بيا [9?المائدة:] {َوآَمُنوا
فشرب الخمر وىو من أىل بدر، فمما جيء  -رضي اهلل عنو-في زمن عمر  -البحرين ىذا الساحل- البحرين

اِلَحاِت ُجَناٌح }وسألو قال: إن اهلل قال:  -رضي اهلل تعالى عنو-بو إلى عمر  َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
اِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا ثُ   ،، ونحن قد آمنا[9?المائدة:] {مَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنواِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

ا فميس عمينا حرج وجناح في شرب وعممنا الصالحات وأحسنّ  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وشيدنا بدرًا مع النبي 
وسبب نزول ىذه اآلية: ىو أنو لما  ،المراد -رضي اهلل تعالى عنو-الخمر، ىذا خطأ في الفيم، فبين ليم عمر 

 ،ونزل تحريم الخمر بعد ذلك ،-رضي اهلل تعالى عنو-ُقتل من ُقتل في غزوة أحد ومنيم حمزة بن عبد المطمب 
  .(8)"؟صيبوا في ُأحد وىي في أجوافيمكيف بإخواننا الذين أ": -مرضي اهلل تعالى عني-ناس من الصحابة فقال أ

، فأنزل ؟تموا في سبيل اهلل وىي في أجوافيمفكيف بيؤالء الذين قد قُ  ،عمل الشيطانرجس من  ،اآلن الخمر حرام
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا}: -عز وجل-اهلل  عني حرج، بم، ُجناح [9?المائدة:] {َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
اِلَحاتِ ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُموا } ، وليس معنى ذلك بعد تحريم الخمر أن اإلنسان يسوغ لو أن [9?المائدة:] {الصَّ

أنا مؤمن وأعمل الصالحات، ال، ىذه من الكبائر، فكيف يكون محسنًا وكيف يكون متقيًا وعاماًل  :يشرب ويقول
، (9)من طينة الخبال في اآلخرة -عز وجل-د بأن يسقيو اهلل ، بل إن ىذا متوع  ؟لمصالحات وىو ُيعاقر الخمرة

 .(:)ومن شربيا ومات قبل أن يتوب ال يشربيا في اآلخرة
عن اآليات التي يحصل فييا المبس في فيميا في بعد ذلك نتحدث ىذا آخر الحديث عن ىذه المقدمات، ثم 

وفي زمن  ،-وسممصمى اهلل عميو -عصرنا الحاضر، وىذه إنما ىي مقدمات في تصويب األفيام في زمن النبي 
 الصحابة.

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 

                                                           

 (.<>>/ <) الطبري تفسير: انظر - 8

 (.8998) برقم حرام، خمر كل وأن خمر مسكر كل أن بيان باب األشربة، كتاب مسمم، أخرجو - 9

 الشَّْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجٌس  َواأَلْزاَلمُ  َواأَلْنَصابُ  َوالَمْيِسرُ  الَخْمرُ  ِإنََّما}: تعالى اهلل قول باب األشربة، كتاب البخاري، أخرجو - :
 بمنعو منيا يتب لم إذا الخمر شرب من عقوبة باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(;=;;) برقم ،[9?:المائدة] {ُتْفِمُحونَ  َلَعمَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ 

 (.8999) برقم اآلخرة، في إياىا



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
  المائدةمن سورة  26اآلية  ياتر يونظ البقرة سورة من 26 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل
تبارك -، وىي في قولو -تبارك وتعالى-أو التمبيس في كتاب اهلل  ،فيذه ىي اآلية الثانية مما يقع فيو المبس

اِبِئيَن َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ }: -وتعالى َََمُيْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ا  ًً اِل
َزنُ  ًْ وىي  ،، وكذلك في آية تشبييا في سورة المائدة[ٕٙالبقرة:] {ونَ َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِّْيْم َوال َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َي

اِبُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ }قولو تعالى:  ََا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّ ا  ًً اِل
َزُنونَ  ًْ ذكر ىذه الطوائف األربع: الذين آمنوا وىم  -تبارك وتعالى-، فينا اهلل [ٜٙئدة:الما] {َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َي

ونفى عنيم  -عز وجل-ذكرىم اهلل  د، والصابئة، ىذه الطوائف األربعىذه األمة، والذين ىادوا، والنصارى والييو 
، أما الييود والنصارى فيم [ٕٙالبقرة:] {َََمُيْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِّْيمْ }وأثبت لو الثواب واألجر،  ،الخوف والُحزن

 معروفون.
 :ة فكالم أىل العمم فييم كثير جدًّاوأما الصابئ

في ىجرتو  -صمى اهلل عميو وسمم-منيم من يقول: إنيم الُكشدانيون وىم عبدة الكواكب الذين مر عمييم إبراىيم ف
ىم المناظرة اظر ومًا يعبدون الكواكب ونإلى األرض المقدسة أو إلى الشام، حينما ىاجر من أرض العراق فوجد ق

 لما رأى كوكبًا. [ٙٚ:األنعام] {َربّْي َىَذا}في قولو: المشيورة 
 .إنما ىم قوم يعبدون المالئكة :ومنيم من يقول
لكنيم عمى  ،ىم قوم ليسوا عمى الييودية وال النصرانية وال اإلسالم -أعني الصابئة-إن ىؤالء  :ومنيم من يقول

وليسوا عمى دين من ىذه األديان المشيورة، ال األديان الوثنية وال األديان  -عز وجل-الفطرة يوحدون اهلل 
 .السماوية

 .الصابئون :ومنيم من يقول: إن ىؤالء طائفة من النصارى عمى التوحيد يقال ليم
 .وقبمتيم ىي جية ميب الريح من الجنوب ،ويصمون ،ومنيم من يقول: ىم قوم يستقبمون القبمة

 .ولكنيم ال شريعة ليم ،-عز وجل-وىم يوحدون اهلل  ،ويصمون ،ومنيم من يقول: يستقبمون القبمة المعروفة
  .ث ليم نبيبعومنيم من يقول: لم يُ 

ائفة، أن الصابئة ِفرق وطوائف ىذا االسم ُيطمق عمى أكثر من ط -واهلل تعالى أعمم-المقصود الذي يظير 
ولم  -عز وجل-ناس عمى الفطرة يوحدون اهلل ويطمق عمى أ ،فُيطمق عمى طائفة عند أىل الكتاب عند النصارى

صمى اهلل عميو -تبمغيم دعوة نبي، وُيطمق أيضًا عمى ناس من عبدة الكواكب وغير ذلك، فالكفار قالوا عن النبي 
الطائفة التي ال زالت موجودة في العراق ىؤالء ىذه وىم موجودون في العراق إلى اآلن،  ،صبأ محمد -وسمم



نيم يوحدون اهلل يعبدون المالئكة ويعتقدون أن الكواكب مظاىر ليا تأثير في العالم الُسفمي فيتوجيون إ :يقولون
 طقوس معينة. ملي ،قربات أو نحو ذلكإلييا بأشياء من التعبدات أو الت

نفى عنيم الخوف والحزن وأثبت ليم األجر فييا ي بيذه اآلية التالمراد فالمقصود أنيم ِفرق، فاألحرى أن يكون 
وال يؤالء ال ثواب ليم وال أجر فأنيم الذين عمى الفطرة، أما الذين يعبدون الكواكب أو الذين يعبدون المالئكة 

م، يومن المراد ب ،ُينفى عنيم الخوف والحزن؛ ألنيم من أىل اإلشراك، وقد ُألفت رسائل خاصة في الصابئة
 .ا، ىذا خالصتيوعبارة السمف فييم كثيرة جدًّا

ال "يقول: انظروا اهلل قال عن الييود والنصارى والصابئة مع أىل اإليمان  أن بعض الممبسين :فالمقصود ىنا
، فكميم أديان سماوية وال يجوز أن نكفرىم، ال تكفر الييودي وال النصراني وال تحكم "خوف عمييم وال ىم يحزنون

اختمفت الشرائع وىم  وىذا إنسان يرجو ما عند اهلل لكن ،ويتقرب إليو ،-عز وجل-لو بالنار، ىذا مثمك يتعبد هلل 
 أن أكفرىم، ويحتجون بمثل ىذه فال يجوز أن تكفرىم، تقول: أنت ما تكفرىم؟ يقول: ال، معاذ اهلل ،أتباع أنبياء

َزُنونَ ََ }ة: داآلية، وآية المائ ًْ   .{ا َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َي
وأنزل عمييم ألوان الُمثل  ،ذكر أحوال األمم في القرآن وبين مصيرىم -عز وجل-نقول ليم: كذبتم واهلل، اهلل 
لم يقبل من أحد دينًا سواه، فمما بعث  -وسممصمى اهلل عميو -موسى  -عز وجل-والعقوبات، ولما بعث اهلل 

، وليذا لما بعث -صمى اهلل عميو وسمم-عيسى لم يقبل من أحد من الييود دينًا إال ممن قبل ما جاء بو عيسى 
، الذين كفروا ىم الييود، ىو ُبعث [ٗٔالصف:] {َََآَمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَكَفَرْت َطاِئَفةٌ }اهلل عيسى قال: 

، إلى آخر ما [ٜٗآل عمران:] {َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإْسرَاِئيلَ }، [٘الصف:] {َأنّْي َرُسوُل المَِّو ِإَلْيُكمْ }لبني إسرائيل جميعًا: 
نو ابن زنا إ :، فالذين لم يؤمنوا بو وبقوا عمى ييوديتيم وقالوا-صمى اهلل عميو وسمم-ذكر اهلل عن بعثة عيسى 

َََأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِّْىْم }ىؤالء ىم الكفار من بني إسرائيل،  َََآَمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَكَفَرْت َطاِئَفٌة 
وا َظاِىِرينَ  ًُ صاروا كفارًا لم يؤمنوا  -دين الييودية-، فالمقصود أن الذين بقوا عمى الدين [ٗٔالصف:] {َََأْصَب

 عمييم الصالة والسالم.-قتمة األنبياء  ،معروفون ،وىم الييود إلى اآلن -صمى اهلل عميو وسمم-بعيسى 
-في القرآن، اهلل  ءوا آيات كثيرة جدًّالم يقبل اهلل من أحد دينًا سواه، واقر  -صمى اهلل عميو وسمم-لما ُبعث محمد 

َََمْن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو َِي اآلِخَرِة ِمنَ  َوَمْن َيْبَتغِ }قال:  -عز وجل َكْيَف َيْيِدي المَُّو * اْلَخاِسِريَن  َغْيَر اإِلْساِم ِديًنا 
قّّ َوَجاَءُىمُ  ًَ -، ثم انظروا ماذا قال اهلل [ٙٛ-٘ٛآل عمران:] {اْلَبيَّْناتُ  َقْوًما َكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِيْم َوَشِيُدوا َأنَّ الرَُّسوَل 

عميو الصالة -فما بعدىا من سورة البقرة، لما بنى إبراىيم الكعبة  ٕٚٔفي آيات كثيرة من اآلية رقم  -عز وجل
يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِمَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَمْيَنا }: -والسالم التَّوَّاُب ِإنََّك َأْنَت َربََّنا َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرّْ
يمُ  ًِ اْصَطَفْيَناُه َِي الدُّْنَيا  َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِممَِّة ِإْبرَاِىيَم ِإالَّ َمْن َسِفَو َنْفَسُو َوَلَقدِ }، إلى أن قال: [ٕٛٔالبقرة:] {الرَّ

نَُّو َِي اآلِخَرِة َلِمنَ  ينَ  َواِ  ًِ اِل َوَوصَّى ِبَيا ِإْبرَاِىيُم َبِنيِو *  ِلَربّْ اْلَعاَلِمينَ  ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِمْم َقاَل َأْسَمْمتُ *  الصَّ
ََا  َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكمُ }، يعني: يعقوب وصى بنيو أيضًا، [ٕٖٔ-ٖٓٔ]البقرة: {َوَيْعُقوبُ  الدّْيَن 

َضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ }، ىذه وصية يعقوب، [ٖٖٔ-ٕٖٔ]البقرة: {َأْم ُكنُتْم ُشَيَداءَ * َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُموَن  ًَ ِإْذ 
َلَو آَباِئكَ  عز -إلى آخر ما ذكر، ثم قال اهلل ، [ٖٖٔ البقرة:] {َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 

ادخموا في الييودية والنصرانية، ال،  :يقولون ال ىم ،[ٖ٘ٔالبقرة:] {َنَصاَرىَوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو }بعد ذلك:  -وجل



نما ذلك لمتقسيم  {َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى}ىنا،  "أو" ،الييود يكفرون النصارى، والنصارى يكفرون الييود، وا 
 اتكون ييوديًّ كونوا نصارى، ىذا المعنى، ليس ىو لمتخيير  :كونوا ىودًا، والنصارى قالوا :، الييود قالوا[ٖ٘ٔالبقرة:]

َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو }، ا، والنصارى يقولون: كن نصرانيًّاييوديًّ كن  :تدخل الجنة، ال، الييود يقولون اأو نصرانيًّ 
ِنيًفا َوَما َكاَن ِمنَ  ًَ ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى *  ْشِرِكينَ اْلمُ  َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبرَاِىيَم 

 ًَ ْس ْسَماِعيَل َواِ  ال }، وقال: -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [ٖٙٔ-ٖ٘ٔالبقرة:] {َق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباطِ اِإْبرَاِىيَم َواِ 
ٍد ِمْن ُرُسِموِ  ًَ ُق َبْيَن َأ ، إلى [ٕ٘ٛالبقرة:] {آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنونَ }، [ٕ٘ٛالبقرة:] {ُنَفرّْ

ٍٍ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُّْقوا َبْيَن المَِّو َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمنُ }آخره،  مثل الييود،  { ِبَبْع
ٍٍ َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْيَن َذِلَك َسِبيًا } قِّا ُأْوَلِئَك ُىمُ * َوَنْكُفُر ِبَبْع ًَ َُِروَن  عز -، واهلل [ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔالنساء:] {اْلَكا

اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُن المَِّو  َوَقاَلتِ }، النصارى، [ٖٚالمائدة:] {َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المََّو ثَاِلُث َثاَثةٍ }يقول:  -وجل
 :وأضف إلى ذلك أن اهلل لعنيم ،، إلى غير ذلك مما ذكر اهلل عنيم[ٖٓالتوبة:] {النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن المَّوِ  َوَقاَلتِ 

 {َيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدونَ ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َعَمى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمرْ }
مصيرىم إلى النار خالدين  الل كفار، ومن شك أنيم كفار وأن، اآلية، فكل ذلك واقع عمييم فيم ضُ [ٛٚالمائدة:]

   فإن أبى ُحكم عميو بما يميق بأمثالو. ،مفإنو ُيعمّ  ،فييا فيو كافر إال إن كان جاىاًل جياًل ُيعذر مثمو بو
يقول: ال نكفر الييود والنصارى السيما في وقت اليزيمة التي نعيش فيو،  ،ظيرت زعانف في ىذا الوقت قد

يتكمم في ىذه األمور العظام وىو جاىل ال ُيحسن شيئًا، يقولون  ،ولربما ُأجري مع بعضيم لقاءات وىو رويبضة
: اإلنسانية، ىذا رجل نشأ ذي تدين بو؟ يقوللو: إذًا أنت ماذا تقول؟ يقول: أنا أؤمن بالمحبة، وما ىو الدين ال

  ودرس في مدارسنا وتخرج فييا. ،يرنابين أظ
نو تخرج عندنا ىؤالء كثف قضايا التوحيد؛ ألوع الوالء والبراء، وننحن بحاجة إلى تغيير المناىج لنكثف موض

ى معو مقابمة يسمعيا القريب والبعيد، أنا أؤمن باإلنسانية، الدين ىو جر  تُ كرس المواد الدينية، ف ونكثالزعانف، فن
 .!ي بين الييودي والنصراني والبوذيفرق عند الالمحبة، 

تقريب بين األديان منذ ثالثة قرون  لزمان، وىي ليست جديدة، ظيرت دعوةفيذه الدعوة اشتد ضراميا في ىذا ا
بع األخير من القرن الرابع عشر اليجري، وقويت بعد تدت في الر الثاني، ثم بعد ذلك اش بعد مجمع الفاتيكان

نيت مجامع في أندونيسيا أقيمت مؤتمرات كثيرة، وبُ  لمميالد، ثم بعد ذلك ٜٚٗٔالحرب العالمية الثانية، بعد عام 
كنيسة ، مبنى لعبادة الييود بيعة، و امع مبنى لإلسالم مسجدً وفي ماليزيا وفي أسبانيا وفي بالد أوروبا، تجْ 

كما -مع واحد، والعجيب أني رأيت بعض الُخطط والتصاوير لمخطة أو الخارطة ، في مجْ ابوذيًّ  المنصارى، ومعبدً 
 .الىتبارك وتع-     ويوحدون اهلل  ،مع، فيقولون: كميم يعبدون اهللالمجْ  ،اليندسية عمى شكل صميب -يقولون

 امؤتمرً  ٜٖٔفي حدود نصف قرن أقيم أكثر من م يعني ٜٜٛٔم في تاريخ النصارى إلى سنة ٖٜ٘ٔمن سنة 
 .ارب بين األديان، دعوة خطيرة جدًّالمتق

فالحاصل أن  في العالم، امركزً  ٕٔٔبين األديان وعدد الجمعيات والمؤسسات والمراكز المعنية بقضية التقريب 
 :تحت عنوان امؤتمرً  ٕٖالحوار،  :قيمونيا بأسماء شتى، أكثر ىذه األسماء التي ُتعقد فييا ىذه المؤتمراتىؤالء يُ 

عز -إلى اهلل ذىبنا لندعوىم  :ىو تقريب بين األديان، وبعض الُممبسين ممن يحضر يقول االحوار، ليس حوارً 



، ال، ىم جمسوا معك عمى طاولة مستديرة أنت وىم سواء ال فرق بينك وبينيم في الظاىر، ما ذىبت -وجل
باسم التعايش، كممة التعايش ليست بجديدة  امؤتمرً  ٛٔ ،م باسم السالملتقاسميم وتشاركيم ىمي تذىب ،لتدعوىم

 ٘مؤتمرات، االنسجام  ٚ، التفاىم امؤتمرً  ٗٔ، التعاون امؤتمرً  ٙٔزمان قديمة من سنة أو سنة ونصف، ىذه  من
حث مؤتمرات، االنفتاح مؤتمران، التبا ٖمؤتمرات، التسامح  ٗمؤتمرات، االشتراك  ٘مؤتمرات، التعددية 

 .مؤتمران، التعارف مؤتمران، الصداقة مؤتمران
تتبناىا الماسونية العالمية والصميبية العالمية والييودية العالمية ليم فييا أغراض مكشوفة، ومن أكبر  يذه دعوةف

إنو أسمم، ولو مركزان في العالم، ىؤالء تارة يدعون  :قالوا الفرنسي، روجيو جاروديالدعاة ليا في ىذا العصر 
أو أوسع من ذلك  ،يسمونو اإلبراىيميةو تارة يدعون إلى وحدة األديان، إما عمى نطاق خاص و رب، إلى التقا

يتعبد عمى طريقتو،  ل  بحيث بعضيم يقول: ك ،البوذية والمجوسية واليندوكية والسيخ وغير ىؤالء ويدخل فيو
واسم المشتركة، انظر إلى الجانب اإليجابي عندىم، انظر إلى نقاط االتفاق، ىذه البرمجة ونبحث عن الق

  .العصبية اآلن تُبرمج الناس بيذه الطريقة انظر إلى الجوانب التي تتفق معيم فييا
ذه حتاج إلى محاضرة بقدر ساعة ونصف بأقل تقدير، لكن ىير القضايا األساسية فيو كْ ذِ  ،الكالم في ىذا يطول

 لمحة حول ىذه اآلية التي ُيمبس فييا ىؤالء الناس.
ثم ال يؤمن بي إال  ،ما من ييودي وال نصراني يسمع بي من ىذه األمة)): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
، واهلل (ٕ)((ما وسعو إال اتباعي واهلل لو كان أخي موسى حيًّا)): -عميو الصالة والسالم-، ويقول (ٔ)((دخل النار
َي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ }: -صمى اهلل عميو وسمم-يقول لنبيو  ًِ  .[ٖٗالزخرف:] {ََاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأو

  ال حق إال بيذا الدين الذي ُبعث بو محمد  ،فال تستخفنكم ىذه الدعوات، وتجتالكم الشياطين من اإلنس والجن
َياِة الدُّْنَيا َوَِي  َلُيمُ * الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن } :أولياء اهلل ىم ،-صمى اهلل عميو وسمم- ًَ اْلُبْشَرى َِي اْل

، -عز وجل-كان لونو وجنسو ولغتو فيو ممن اصطفاه اهلل  ، كل من التزم بيذا الدين أيًّا[ٗٙ-ٖٙيونس:] {اآلِخَرةِ 
، ىؤالء أىل االصطفاء أىل اإليمان، فالقضية ليست [ٕٖفاطر:] {اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَناُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتَاَب الَِّذيَن }

  بالنسب ال عربي وال أعجمي وال غير ذلك.
ياكم لمزوم صراطو المستقيمأ  ا صراط الذين غضب عمييم، وصراط الضالين.نجنبوأن ي ،سأل اهلل أن يوفقنا وا 

  وصمى اهلل عمى رسول اهلل.

                                                           

 الممل ونسخ الناس، جميع إلى -وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٔ
 (.ٖ٘ٔ) برقم بممتو،

 (.ٜٛ٘ٔ) برقم الغميل، إرواء في األلباني وحسنو ،(ٙ٘ٔ٘ٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٕ
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 البقرة سورة من 201 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل
، وىي أيضًا من -عز وجل-أو ُتشكل عمى القارئ لكتاب اهلل  ،فيذه ىي اآلية الثالثة من اآليات التي قد تمتبس

الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَماَن َوَما َكَفَر  اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو }عن الييود:  -تبارك وتعالى-وذلك قول اهلل  ،سورة البقرة
وَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَِّماِن ُسَمْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىارُ 

يَن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن  ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعمَُّموَن ِمْنُيَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِو َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارِّ
ُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق اْشَترَاُه َما لَ  ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن المَِّو َوَيَتَعمَُّموَن َما َيُضرُُّىْم َوال َينَفُعُيْم َوَلَقْد َعِمُموا َلَمنِ 

، فيذه اآلية تصف حال الييود الذين تركوا ما جاء بو [201]البقرة: {َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو َأنُفَسُيْم َلْو َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
ِعْنِد المَِّو  َوَلمَّا َجاَءُىْم َرُسوٌل ِمنْ } :قبميا تماماً  -عز وجل-كما قال اهلل  -عمييم الصالة والسالم-أنبياؤىم 

 اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو * الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب المَِّو َورَاَء ُظُيورِِىْم َكَأنَُّيْم ال َيْعَمُموَن  ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُيْم َنَبَذ َفِريٌق ِمنَ 
حدثت عن ىذا المعنى ، وقد ت[12]النبأ: {ِوَفاًقاَجزَاًء }، وذلك [201-202]البقرة: {الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَمانَ 

 -عز وجل-عديدة في مناسبات شتى وىو: أن من ترك ما طولب بو وما ىو بصدده عاقبو اهلل  بالذات مرات
ىم أن اشتغموا بضد ذلك كوا التوراة والعمل بيا فكان جزاؤ باالشتغال بضده مما يضره، ىؤالء تركوا الوحي وتر 

كفر والباطل وىو السحر، ليس الحديث عن ىذا إنما الحديث عن موطن اإلشكال في اآلية، تمامًا وىو غاية ال
وتجدون أن كثيرًا من المفسرين يمأل  ،فيذه اآلية إذا نظرتم في كتب التفسير تجدون فييا عشرات الروايات

كيف بمسألة فرة، وأحاديث ضعيفة ال ُيبنى عمييا حكم في مسائل يسي ،الصفحات الطويمة بمرويات إسرائيمية
 . ؟!عظيمة كيذه

، أي: اتبع الييود [201]البقرة: {الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَمانَ  اَواتََّبُعوا َما َتْتُمو } :يقول عن الييود -عز وجل-فاهلل 
وعمى زمان سميمان، فـ"ما  ،ه عمى ممك سميمان، أي: عمى عيد سميمانما تتمو الشياطين، أي: ما تبثو وتقرؤ 

اتبع الييود ما تتموه  :والفعل ُيضمن معنى الفعل، وُيعدى تعديتو، فالمقصود ،مضمن معنى ما تكذب وتفتري تتمو"
 .صمى اهلل عميو وسمم-مكو ى زمن سميمان وعيد سميمان، إبان مه وتفتريو وتبثو الشياطين عمؤ وتقر 

من  كان نبيًّا -عميو الصالة والسالم-، سميمان [201]البقرة: {نَّ الشََّياِطيَن َكَفُرواَوَما َكَفَر ُسَمْيَماُن َوَلكِ }ثم قال: 
نما الذي كفر ىم الشياطين، ماذا  ،ولم يتعامل بالسحر ،وقد أعطاه اهلل الممك مع ذلك، فمم يكفر ،أنبياء اهلل وا 

وتعمم ، فيذا يدل عمى أن تعميم [201]البقرة: {النَّاَس السِّْحرَ َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعمُِّموَن }صنع الشياطين؟ 
 .[201]البقرة: {ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحرَ }السحر أمر محرم، 

، ىذا موضع اإلشكال في اآلية، ما ىو [201]البقرة: {َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروتَ }ثم قال: 
يكون فىنا موصولة  "ما"؟ ىل [201]البقرة: {َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروتَ }المعنى؟ ما ىو المراد 



سميمان وما كفر  -صمى اهلل عميو وسمم-ه وتبثو عمى عيد سميمان ؤ المعنى ىكذا: اتبعوا ما تتموه الشياطين وتقر 
، يعني: أن ىذا ؟ولكن الذين كفروا ىم الشياطين حيث كانوا يعممون الناس السحر والذي ُأنزل عمى الممكين ببابل

  السحر ُأنزل عمى الممكين ببابل، من ىما؟ 
من السحر،  ، يعني: شيًئا {ِمْن َأَحدٍ }يعني: ىذين الممكين ىاروت وماروت،  {َوَما ُيَعمَِّمانِ }ىاروت وماروت، 

، فعمى ىذا المعنى الذي ذىب إليو جماعة كثيرة من السمف [201]البقرة: {َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفرْ }
صمى اهلل -أن ىؤالء الييود اتبعوا السحر، اتبعوا ما تتموه وتبثو الشياطين أيام سميمان  قصودفمن بعدىم يكون الم

ولكن ىؤالء الذين كفروا ىم الشياطين حيث كانوا  ،بريء من ذلك -عميو الصالة والسالم-ن ، وسميما-عميو وسمم
يعممون الناس السحر ويعممونيم الذي ُأنزل عمى الممكين ببابل ىاروت وماروت، ىذا المعنى ذىب إليو كثير من 

 .اوطائفة كبيرة جدًّ  ،كثير ، ومنيم الحافظ ابن-رحمو اهلل-المفسرين ومنيم كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
نحوه وىم كثير، قالوا: إن ىؤالء المالئكة الذين ُأنزل  وجيو ذلك، فكبير المفسرين ومن نحالكنيم افترقوا في ت 

َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن }: -عز وجل-عمييم السحر ببابل كان ذلك فتنة لمناس كما قال اهلل 
 كيف يقع ىذا من مالئكة وىم ال يعصون اهلل ما أمرىم؟ :، فإذا قيل ليؤالء العمماء[201]البقرة: {ْتَنٌة َفال َتْكُفرْ فِ 

غير عاصين، ىذا الذي قالو  -عز وجل-أنزليم ابتالء لمخمق ليختبرىم، وبالتالي ىم مطيعون هلل قالوا: إن اهلل 
 ابن جرير.

، قالوا: ال، إن ىؤالء من المالئكة وما نزلوا استجابة -رحمو اهلل-والفريق اآلخر ممن قالوا ىم مالئكة كابن كثير 
نما كان ذلك خروجًا عن طاعة اهلل ونكوصًا عمى األعقاب ،ليفتتن من يفتتن -عز وجل-ألمر اهلل  كما أن  ،وا 

-عمى القول بأنو من المالئكة فكفر باهلل  ،من الجن والصحيح أنو ،إبميس عمى القول اآلخر بأنو من المالئكة
أو أخرجو من مجتمع  ،ولعنو وطرده وأىبطو من الجنة -عز وجل-فأذلو اهلل  ،وأبى السجود آلدم -عز وجل

ال ُيبنى عمييا حكم،  كرون روايات إسرائيمية كثيرة جدًّاإن ىؤالء المالئكة ُفتنوا، ويذ :المالئكة، فيؤالء يقولون
  إنيم مالئكة. :ىم الذين قالواىؤالء 

نماو  ،ولكنيا بتكمف ،والمعصية تتصور من المالئكة ،إنيم مالئكة :ومن أىل العمم من قال سجيتيم الطاعة،  ا 
 ولكنو قول باطل. ،كما أن البشر يأتون الطاعة تكمفًا، فالمالئكة عكس ذلك، وىذا قول قال بو بعض الناس

 إن ىؤالء مالئكة ولكن اهلل أنزليم ليفصل األمر ويحصل الفرقان، أي فرقان؟  :وبعض العمماء قال
ىذا الذي  :وصار السحرة والكينة ُيمبسون عمى الناس ويقولون ،قالوا: انتشر السحر في ذلك الوقت انتشارًا كبيراً 

طريق استراق السمع،  يأتي بو األنبياء من خبر السماء نحن عندنا منو طرف، فيأتون ليم باألمور الغيبية عن
فجاء ىؤالء المالئكة وصاروا يعممون الناس السحر ليعرف الناس الفرق بين السحر وبين الوحي، ولكن ىذا 

ا َما َفَيَتَعمَُّموَن ِمْنُيمَ  َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفرْ }القول فيو نظر، إذ إن اهلل قال: 
وىو أن ىؤالء من  ،، فيذه األقوال الثالثة كميا ترجع إلى شيء واحد[201]البقرة: {ُيَفرُِّقوَن ِبِو َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجوِ 

 المالئكة.
ن ىما قبيالن من الجن كما جاء ذلك عن ابن عباس، وىنا ال إشكال الجن يقع ي  الممك   ذينأن ى :القول اآلخر
 منيم الكفر.



ن، المموك كي  ن ىي لغة بالمم  كي  المقصود بالمم   :وىؤالء طائفة منيم قالوا ،ن ىؤالء من البشرإ :من قالومنيم 
صمى اهلل عميو -سميمان وداود  االمقصود بيم :ك من مموك الدنيا، وقالواك، المم  ك ومم  مم   ،نكي  ن ومم  كي  يقال: مم  

 ، ما المعنى؟ -وسمم
الشياطين عمى ممك سميمان، يعني: عمى عيد سميمان من السحر، وما كفر  أن الييود اتبعوا ما تتمو المعنى

َوَما ُأنِزَل َعَمى }وماذا؟  السحر، ثمسميمان، سميمان بريء من ىذا كمو، ولكن الشياطين كفروا، يعممون الناس 
، من ىم نافية، الشياطين يعممون الناس السحر "ما"نيما داود وسميمان تكون إ :، إذا قمنا[201]البقرة: {اْلَمَمَكْينِ 

َوَما }، ثم تقف، [201]البقرة: {ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحرَ } :الشياطين؟ ىاروت وماروت، متأخر، يكون المعنى ىكذا
ل السحر عمى المم كين، لم ُينز فية ان "ما"، ما ُأنزل السحر، [201]البقرة: {ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروتَ 

 كين من مموك الدنيا، أو حتى عمى القول بأنيم من المالئكة نفىىم داود وسميمان أو مم   نذي  مكين اليعني: المم  
جع ، ير [201]البقرة: {َىاُروَت َوَماُروتَ }ثم قال:  {َوَما ُأنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبلَ } عنيم ىذا لم ُينزل السحر عمييم،

إلى الشياطين، ولكن الشياطين ىاروت وماروت كفروا، يعممون الناس السحر الذي لم ُينزل عمى الممكين ببابل، 
أو المقصود بيم من  ،نافية وأنو لم ُينزل عمى الممكين سواء كان المالئكة "ما"ىكذا المعنى، وىذا القول بأن 

وال يصح سواه، "رطبي، قال: ىذا الذي رجحو الق {المم كينوما ُأنزل عمى }مموك الدنيا كما جاء في قراءة شاذة: 
 .(2)"وال ُيمتفت إلى قول غيره

ن كان السياق ال يوىذا القول ىو األقرب إلى ما جاء في النصوص من عصم  ،ساعد عميو كثيراً ة المالئكة، وا 
ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َيا }: -عز وجل-وجيو يصح في العربية؛ ألن التأخير وارد وموجود كما قال اهلل  لكن

قدم وفاة ىنا بمعنى الموت فيي من المن الإ :، فإذا قمنا[55]آل عمران: {الَِّذيَن َكَفُروا َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطيُِّرَك ِمنَ 
يا عيسى إني رافعك إلّي ومطيرك من الذين كفروا ومتوفيك، فعمى كل  :ىكذا الذي حقو التأخير، يكون معناه

حال ىذا قول في اآلية، واألصل في الكالم الترتيب وال ُيمجأ إلى القول بأن فيو تقديمًا وتأخيرًا إال بدليل يجب 
ى من قرأىا أو سمعيا يذا تبسيط وتقريب ألقوال أىل العمم في ىذه اآلية التي لربما ُتشكل كثيرًا عمفالرجوع إليو، 
 .تبارك وتعالى-والعمم عند اهلل  ،-عز وجل-من كتاب اهلل 

من اإلسرائيميات  اال تصح، وما ورد فييكميا  -صمى اهلل عميو وسمم-في ىذا عن النبي  ولكن الروايات الواردة
والقرآن ال ُيفسر باإلسرائيميات، إذًا نقتصر عمى بعض ما جاء من الروايات  ،وىي كثير ال ُيبنى عمييا ُحكم

إذا اقتصرنا عميو فإننا  وبعضو مبني عمى اإلسرائيميات لكننا ،الصحيحة وبعض اآلثار عن الصحابة والتابعين
  رجح بين أقواليم؛ ألنيم لم يتفقوا عمى قول.عندئذ ن

ياكم بال ،ىذا ياكم ىداة ميتدين. ،قرآن العظيموأسأل اهلل أن ينفعنا وا   وأن يجعمنا وا 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 43 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة  ،الحمد هلل
عمينا في  -تبارك وتعالى-ما قصو اهلل  -عز وجل-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير وجييا في كتاب اهلل 

وذلك حينما أمر المالئكة بالسجود آلدم فامتنع إبميس، ففي أربعة مواضع في كتاب اهلل  ،سبعة مواضع من كتابو
 :ما قد يوىم أن إبميس من جممة المالئكة -عز وجل-

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }في سورة البقرة:  -تبارك وتعالى-في قولو  الموضع األول: َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َواِ  َدَم 
َِِرينَ  َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ   .[43البقرة:] {اْلَكا

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمالِئَكِة ِِنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْمَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنونٍ }في قولو:  :والموضع الثاني ْيُتُو *  َواِ  ََِإَذا َسو ا
َِيِو  َََقُعوا َلُو َساِجِديَن َوَنَفْخُت  َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبى َأْن َيُكوَن َمَع * َََسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن * ِمْن ُروِحي 

 .[43-83الحجر:] {الس ااِجِدينَ 
ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }: -تبارك وتعالى-وذلك قولو  :والموضع الثالث َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َقاَل أََأْسُجُد َدَم َواِ 
 .[13اإلسراء:] {ِلَمْن َخَمْقَت ِطيًنا

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }وىو في سورة طو في قولو:  :والموضع األخير من ىذه المواضع األربعة َدَم َواِ 
، ىذه أربعة مواضع ال خامس ليا، قد ُيفيم من ظاىرىا أن إبميس من جممة [331طو:] {َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبى

المالئكة، وذلك أن اهلل أمر المالئكة بالسجود وأخبر أنيم امتثموا إال إبميس فاستثناه، ولكن ىذا الظاىر أو ىذا 
-  ضع من كتاب اهلل واهلل تعالى أعمم، ُيبين ذلك ثالثة موا ،الذي يتوىمو كثير ممن يقرأ ىذه اآلية غير صحيح

 فسر بعضو بعضًا، فما ُذكر في موضع يأتي بيانو في موضع آخر.وذلك أن القرآن ي ،-عز وجل
ذلك في سورة األعراف حيث ذكر مادة خمق  -عز وجل-ومن أجود التفسير أن ُيبين القرآن بالقرآن، فقد بين اهلل 

ْرَناُكْم ُثم ا ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثم ا }إبميس في قولو:  َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َلْم َيُكْن ِمنَ َصو ا  َدَم 
-33:األعراف] {َقاَل َما َمَنَعَك َأَّ ا َتْسُجَد ِِْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ * الس ااِجِديَن 

 .والمالئكة لم يخمقوا من النار ،، فيذا صريح أنو ُخمق من النار[38
ْيُتُو * ِِْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمالِئَكِة ِِنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطيٍن }في سورة ص وذلك في قولو:  الثاني:والموضع  ََِإَذا َسو ا

َََقُعوا َلُو َساِجِديَن  َِيِو ِمْن ُروِحي   َِِّ ا ِِْبِمي ََ اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمنَ * َََسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن * َوَنَفْخُت 
َِِريَن  َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو * اْلَعاِليَن  َقاَل َيا ِِْبِمي َُ َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت ِبَيَدي ا َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكنَت ِمنَ * اْلَكا

 .[21-23ص:] {ِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ َخَمْقتَ 
فيو أنو خمقو وىو من جممة  -عز وجل-والموضع الثالث الذي ُيبين ذلك وىو أصرح من ىذا حيث صرح اهلل 

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل } :الجن وذلك في سورة الكيف َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َكاَن ِمنَ َواِ  َََفَسَق َعْن َأْمِر  َدَم  اْلِجنِّ 



نما  ،ومن ىنا نعمم أن إبميس ليس من المالئكة ،، فيذه اآليات الثالث توضح األربع السابقة[05الكيف:] {َربِّوِ  وا 
 رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم.-وىو أبوىم عمى قول كثير من السمف فمن بعدىم  ،ىو من جممة الجن

، فإن ىذا االستثناء ليس من قبيل االستثناء [331طو:] {َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبى}وأما االستثناء في قولو تعالى: 
نما ىو من االستثناء المنقطع بمعنى لكن.  المتصل، وا 

ستثنى منو، االستثناء المتصل أن تقول: جاء الم نسستثنى من غير جاالستثناء المنقطع ىو ما كان الموحقيقة 
 .ىذا استثناء متصل، سعيد ىو من جممة المصمينالمصمون إال سعيدًا، 

واالستثناء المنقطع أن تقول: جاء المصمون إال عربة مثاًل، أو جاءت الكتب إال قنينة، القنينة ليست من الكتب، 
االستثناء المنقطع، تقول: جاءت  :أو تقول مثاًل: جاءت األوراق إال قممًا، القمم ليس من األوراق، فيذا ما يقال لو

ْذ ُقْمَنا }ىذا المعنى، وبالتالي  ،ثناء المنقطع، أي لكّن كتابًا لم يأت  االست :لثياب إال كتابًا، فيذا يقال لوا َواِ 
َََسَجُدوا َِِّ ا ِِْبِمي ََ َأَبىِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل  فيو ليس من  ،، فسجدت المالئكة لكن إبميس لم يسجد[331طو:] {َدَم 

  جممة المالئكة، واهلل تعالى أعمم.
نجد أن اآليات التي تحدثت عن ىذه القضية منيا ما أخبر اهلل  -والمقصود ىو ما ذكرت- وىنا فائدة أخرى تبعاً 

وفي بعض  ،ويأمر المالئكة أنو إذا خمقو عمييم أن يسجدوا لو ،فيو أنو سيخمق آدم في المستقبل -عز وجل-
ْرَناُكْم ُثم ا ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل }اآليات كما في سورة األعراف أخبر قال:   {َدمَ َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثم ا َصو ا

ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل ، وفي بعضيا أنو أمرىم بالسجود: [33األعراف:] ىل  ،؟، فما المراد بيذه اآليات{َدمَ }َواِ 
  .بينيا اختالف؟

أخبر قبل خمق آدم أخبر المالئكة أنو سيخمق بشرًا من صمصال من طين، ثم  -عز وجل-الجواب: ال، فإن اهلل 
َََقُعوا َلُو َساِجِدينَ }قال ليم:  َِيِو ِمْن ُروِحي  ْيُتُو َوَنَفْخُت  ، يعني: أن السجود محمو بعد نفخ [28ص:] {ََِإَذا َسو ا

وقبل أن ينفخ فيو من  ،، فاهلل أخبر المالئكة قبل أن يخمقو من طين-صمى اهلل عميو وسمم-الروح في آدم 
 .من روحو عمييم أن يسجدوا لو، فيذا كما في سورة الحجرفيو فإذا خمقو ونفخ  ،أخبرىم أنو سيخمقو ،روحو

ْرَناُكْم ثُم ا ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِل َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثم ا } :وفي الموضع اآلخر الذي في سورة األعراف َدَم َصو ا
التي  -الييئة-أعطاه الصورة  ،، فيذا أمر ظاىره أنو أمرىم بالسجود بعدما خمقيم وصوره[33األعراف:] {َََسَجُدوا
فاهلل أخبر المالئكة أواًل أنو سيخمق ىذا  ،يفترق فييا عن سائر المخموقات، وىذا كمو ال منافاة بينوو تخصو 
 وىو أنو إذا سواه ونفخ فيو من روحو فعمييم أن يسجدوا لو. ،ليسجدوا عنده ليم حدًّا وحدّ  ،البشر

  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،ىذا

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 111و 111و 111 اآليات

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين، أما بعد: 

 وبركاتو. فسالم اهلل عميكم ورحمتو
يم من وقد يف ،-عز وجل-الموضع السادس من المواضع التي قد ُتشكل عمى كثير ممن يقرأ في كتاب اهلل 

في  -عز وجل-ىو ما جاء في أمر القبمة، وذلك في سورة البقرة حيث قال اهلل  ظاىر اآلية غير المراد بيا
 ، فظاىر[111البقرة:] {َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَِّو ِإنَّ المََّو َواِسٌع َعِميمٌ َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب }الموضع األول: 

ا ىذه اآلية أن اإلنسان مخير يستقبل من أي  .بجية دون جية الجيات شاء، ليس ذلك مختصًّ
اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل  َلْيَس } :فيو أن البر ال ُينال باستقبال الجيات -عز وجل-بين اهلل  :والموضع الثاني

َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن }فقال:  ،، ثم بين أبواب البر وأصولو التي ترجع إلييا فروعو[111البقرة:]{ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 
، إلى آخر ما ذكر، فظاىر [111البقرة:] {اَل َعَمى ُحبِّوِ ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلمَ 

تُتطمب  -تبارك وتعالى-أو أن مرضاة الرب  ،ىذه اآلية أيضًا أن مسألة استقبال الجيات ليست قضية ذات شأن
  .؟الثاني، فما ىو المراد بيذه اآلياتبذلك، فيذا ىو الموضع 

، إنما [111البقرة:] {َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ }أقول: المراد بذلك فيما يتعمق بقولو تعالى: 
ُيعرف المراد إذا ُعرف سبب النزول، وقد نزلت ىذه اآلية ألسباب متعددة صحيحة، فمن ىذه األسباب أن النبي 

شيرًا، ثم بعد  ستة عشر -وىي قبمة الييود-لما ىاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس  -صمى اهلل عميو وسمم-
وكذلك أيضًا أرجف بيذه  ،، فوقع ذلك في نفوس بعض المسممينالكعبةباستقبال  -عز وجل-ذلك أمره اهلل 

ُىْم َعْن ِقْبَمِتِيمُ }القضية الييود فقالوا:  ، لماذا تركوا ىذه القبمة التي استقبموىا [141البقرة:] {الَِّتي َكاُنوا َعَمْيَيا َما َوَّلَّ
 ؟وىي بيت المقدس

وخاف بعض المؤمنين عمى صالتيم السابقة التي استقبموا بيا بيت المقدس ما شأنيا، ىل ىي مقبولة؟ فأخبرىم 
 .(1)صالتكم إلى بيت المقدس، أي: [141البقرة:] {َوَما َكاَن المَُّو ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكمْ } :أنيا مقبولة -عز وجل-اهلل 

، فيذا من [111البقرة:] {َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ }وأما ىؤالء الييود فرد عمييم بقولو: 
خير يستقبل من أي الجيات شاء، وكذلك أيضًا نزلت ىذه اآلية مرة أخرى الرد عمى الييود ال أن اإلنسان مباب 

فخفيت  ،أنيم كانوا في سفر في ليمة ظمماء -رضي اهلل تعالى عنو-بسبب آخر كما في حديث جابر بن عبد اهلل 
ا فمما أصبحو  ،-يعني: حسب ما استقبموا- منيم بحسب اجتياده، وخطوا خطوطاً فصمى كل رجل  ،عمييم القبمة

                                                           

ُىمْ  َما النَّاسِ  ِمنَ  السَُّفَياءُ  َسَيُقولُ }: تعالى قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 1  َعَمْيَيا َكاُنوا الَِّتي ِقْبَمِتِيمُ  َعنْ  َوَّلَّ
 (.4444) برقم ،[141:البقرة] {ُمْسَتِقيم   ِصَراط   ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي َوالَمْغِربُ  الَمْشِرقُ  ِلمَّوِ  ُقلْ 



َوِلمَِّو } :فأنزل اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فمما قفموا من سفرىم أخبروا النبي  ،تبين ليم أنيم صموا إلى غير القبمة
 .(1)[111البقرة:] {اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ 

ولذلك يقال: إن من اجتيد االجتياد الُمعتبر الصحيح في تطمب القبمة فخفيت عميو فصمى إلى غيرىا يقال لو: 
، وذلك إذا كان اإلنسان في سفر ولم يجد أحدًا [111البقرة:] {َوِلمَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ }

فإنو في ىذه الحالة يجتيد، وليس بطبيعة الحال أن  ،ومساجد اولم يجد محاريب ومدنً  ،مةيتعرف منو إلى القب
استقبل الشمال مثاًل،  تبين لو أنويويسكن في شقة مفروشة ثم يتحرى القبمة و  ،يبقى في المدينة في أوساط الناس

 .وما أشبو ىذا ،عتبر، يستطيع أن ينزل وينظر في المساجد ويسأل الناسىذا غير م
  أسباب أخرى. كيذا السبب أيضًا، وىنافالمقصود أن ىذه نزلت ل

صمى اهلل -الصحيحين أن ىذه اآلية نزلت في الصالة في السفر، فقد كان النبي  وقد جاء عن ابن عمر كما في
، يعني: القبمة وراء ظيره ويصمي عمى راحمتو (1)صمي عمى راحمتو وىو راجع من مكة إلى المدينةي -عميو وسمم

َوِلمَِّو }: -وجل عز -، فيذا ال شك أن ىذه اآلية تنطبق عميو، فابن عمر يتأول قول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
، فبالسفر -صمى اهلل عميو وسمم-، وكذلك النبي [111]البقرة: {اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُو المَّوِ 

ستحب لو عند تكبيرة اإلحرام بحسب اتجاه راحمتو، ولكنو ي ،لنافمة إلى أي اتجاه شاءيستطيع اإلنسان أن يصمي ا
ن و ثم بعد ذلك حيثما توجيت بو، لكن ذلك ال يجب، وكذلك في الفريضة إذا لم يستطع كأن يك ،أن يستقبل القبمة

و يصمي في أ ،يصمي في مقعده ،ال يستطيع أن يصمي وىو واقف مثالً  ،وال يمكن أن يستقبل القبمة ،في الطائرة
   .فماذا يصنع؟ ،من أجل الصالةال تقف ىذه السيارة  سيارة وىي تتحرك؛ ألن

فعل، فإن لم يستطع فإنو يصمي إلى أي جية وال يترك انقول: إن استطعت أن تستقبل القبمة في ابتداء الصالة ف
 -مايرضي اهلل تعالى عن-عن ابن عمر  وما جاء ،، فيذه كميا أسباب صحيحةالوقت حتى يخرج وىو لم يصل  

، فإذا ُعرف ذلك عرفت أن ىذه اآلية ليست في إطالق التخيير أن -تفسير اآلية-إنما ىو من قبيل التفسير 
تبارك -     ُيبين ذلك قولو  ،اإلنسان يصمي إلى أي جية شاء كيفما اتفق، ال، يجب عميو أن يستقبل القبمة

 {َفَولِّ َوْجَيَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرهُ } :بعده في سورة البقرة -وتعالى
يجب عمى اإلنسان أن يستقبل القبمة، لكن ىذه اآلية فييا رد عمى الييود  ،، فيذا من شروط الصالة[144البقرة:]

ة إذا خفيت عمييم القبمة، وفييا تخفيف آخر وىو وفييا تخفيف عمى األم ،الذين يشغبون عمى تحويل القبمة

                                                           

 إسنادا الحديث ليذا نعمم ولم: "وقال ،(1141) برقم الكبرى، السنن في والبييقي ،(1641) برقم سننو، في الدارقطني أخرجو - 1
 كميم الكوفي سالم بن ومحمد العرزمي، اهلل عبيد بن ومحمد ،العمري عمر بن اهلل عبيد بن عاصم ألن وذلك قويا؛ صحيحا
 وصحيح ذلك، في اآلية نزول أيضا حديثو وفي وغيرىا، الوجادة من فيو لما واضح غير العرزمي الممك عبد إلى والطريق ضعفاء،

 التطوع في نزلت إنما اآلية أن الخطاب بن عمر بن اهلل عبد عن جبير، بن سعيد عن العرزمي، سميمان أبي بن الممك عبد عن
 (.446) برقم ،-عنو اهلل رضي- ربيعة بن عامر عن األوسط في والطبراني ،"بعيرك بك توجو حيث خاصة

 كتاب ومسمم، ،(1601) برقم بو، توجيت وحيثما الدابة عمى التطوع صالة باب الصالة، تقصير أبواب البخاري، أخرجو - 1
  (.166) برقم توجيت، حيث السفر في الدابة عمى النافمة صالة جواز باب وقصرىا، المسافرين صالة



وكذلك في حال الخوف، في حال كون اإلنسان يقاتل ال يستطيع أن يستقبل القبمة فيو  ،الصالة في السفر
 وليس مطالبًا باستقبال القبمة في ىذه الحال. ،يستقبل العدو ويصمي
ياكم دعاة ىداة ميتدين. سألأ ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا    اهلل أن ينفعنا وا 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 851 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
وذلك من سورة البقرة مما أشرنا  -عز وجل-فمن اآليات وىي السادسة مما قد ال ُيفيم عمى وجيو من كتاب اهلل 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأوِ }: -تبارك وتعالى-إليو في المقدمة السابقة وىو قولو   ِإنَّ الصَّ
َف ِبِيَما ، فإن ظاىر ىذه اآلية قد يفيم منو بعضيم كما فيم عروة بن [858البقرة:] {اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

حيث فيم منيا  ،سأليا عن ىذه اآلية -رضي اهلل تعالى عنيا-لما سأل عائشة أم المؤمنين  -رحمو اهلل-الزبير 
وقد سبق الكالم عمى  ،، فالحاصل أنيا بينت لو أن ذلك غير مراد(8)أن السعي بين الصفا والمروة أنو غير واجب

 ىذا المعنى.
 {اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِبِو ِلَغْيِر المَّوِ  ِإنََّما َحرََّم َعَمْيُكمُ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  :واآلية السابعة

، [1المائدة:] {اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر المَِّو ِبوِ  ُحرَِّمْت َعَمْيُكمُ }، وفي سورة المائدة: [871البقرة:]
 ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَمى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا}وفي سورة األنعام: 

اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغْيِر المَِّو  ِإنََّما َحرََّم َعَمْيُكمُ }، وفي سورة النحل: [845األنعام:] {ِخنِزيرٍ َأْو َلْحَم 
 :، فيذه أربع آيات، ثالث منيا ُيفيم منيا الحصر، بأن المحرمات إنما ىي في ىذه األمور[885النحل:] {ِبوِ 

 اهلل بو، ىذه أربعة أمور، في أربع آيات. والرابعة: وما ُأىل لغير ،ولحم الخنزير ،موالد ،الميتة
، فميس فييا ما يدل عمى [1المائدة:] {اْلَمْيَتُة َوالدَّمُ  ُحرَِّمْت َعَمْيُكمُ } :وىي آية المائدة ،وأما اآلية الرابعة منيا

َواْلُمْنَخِنَقُة }الحصر فال إشكال، إنما الكالم عمى ما ظاىره حصر المحرمات بيذه األمور، وزاد في المائدة: 
، فما ىو المقصود [1لمائدة:ا] {َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَمى النُُّصبِ 

 باعفإنو يجوز؟ ما حكم أكل لحوم الس بيذه اآلية أو اآليات؟ ىل المراد حصر المحرمات في ىذه فقط وما عداىا
وىي التي ُرميت بحجر أو ُصدمت -ليست من الميتة وال من الدم وال من لحم الخنزير، وال من الموقوذة  التي

، -التي كان حتفيا بطريق النطح-، وال من النطيحة -تي سقطت من شاىقالوىي -، وال من المتردية -بسيارة
  .باع؟وال مما أكل السبع، وال مما ُذبح عمى النصب، فما حكم أكل لحم الس

  .ما حكم أكل لحم الحمار األىمي؟
  .ما حكم أكل الحشرات؟

  .ما حكم أكل الحيات والضفادع؟
 .ما حكم أكل الطيور الكواسر؟

                                                           

 باب الحج، كتاب ومسمم، ،(8641) برقم اهلل، شعائر من علوجُ  والمروة، الصفا وجوب باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - 8
 (.8777) برقم بو، إال الحج يصح ال ركن والمروة الصفا بين السعي أن بيان



ن كان ظاىرىا الحصر فإنو قد جاء ما يدل عمى تحريم غير المذكورات، فمن أىل العمم إيقال:  ن ىذه اآليات وا 
إنما سيق ذلك في مساق الرد عمى الكفار الذين حرموا أشياء من عند "قال:  -رحمو اهلل-كاإلمام الشافعي 
َما َكاَن ِلُشَرَكاِئِيْم َفال َيِصُل ِإَلى المَِّو َوَما َكاَن ِلمَِّو َفُيَو َيِصُل َىَذا ِلمَِّو ِبَزْعِمِيْم َوَىَذا ِلُشَرَكاِئَنا فَ }أنفسيم، فقالوا: 

َىِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ال َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاُء }، وقالوا أيضًا: [816األنعام:] {ِإَلى ُشَرَكاِئِيْم َساَء َما َيْحُكُمونَ 
، إلى آخر ما ذكر [818األنعام:] {ُحرَِّمْت ُظُيوُرَىا َوَأْنَعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم المَِّو َعَمْيَيا اْفِترَاًء َعَمْيوِ ِبَزْعِمِيْم َوَأْنَعاٌم 

ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي }فجاء الرد عمييم بيذه القوة والوضوح  ،، فكانوا يحرمون من عند أنفسيم-عز وجل-اهلل 
إنسان يتحكم من عند نفسو يحمل  كان، فيذا كما لو [845األنعام:] {ى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكونَ ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعمَ 

، ىذا الذي وجو إليو "حرم فقيل لو: الحالل ىو عين ما حرمت، والحرام ىو عين ما أحممت، عمى سبيل الردوي
 .ىذ اآليات -رحمو اهلل-الشافعي 

ن كان أسموبو الحصر بأقوى صيغة  -أعمم واهلل تعالى-وأحسن من ىذا  ال"أن يقال: إن ىذا وا  التي جاءت  "ما وا 
إال أن ذلك ليس بمراد؛ ألن النصوص يجب أن ُتجمع في كل مكان من الكتاب والسنة  "إنما"و ،بيا ال إلو إال اهلل

أال ويحُرم عميكم كل ذي ))قد قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،ثم بعد ذلك توضح األحكام بفيم مجموعيا
  .(7)((ناب من السباع وكل ذي مخمب من الطير

، وكذلك األسود (1)باع القط سُبع كما جاء في الحديثحرام، ويدخل بيذا جميع أنواع السفكل ما لو ناب فإنو 
فيجوز  (4)ع فإنو ثبت أنو صيد، ُيستثنى من ذلك الضبكل ذوات األنياب ،والثعالب وغير ذلك ،والذئاب ،والفيود
، وُيستثنى من الطيور ذوات المخالب وىي الكواسر كالصقور والنسور وما أشبو ذلك، امع أن لو نابً  ،فقط ،أكمو

يبقى ىناك أشياء ليست من ذوات المخالب وال من ذوات األنياب وليست من المذكورات في ىذه اآليات األربع، 
 :ر يقالب  ال في الكتاب وال في السنة، ورد في األرنب، لكن الو   ر ما حكمو؟ لم يرد فيو نص إطالقاً ب  مثل ماذا؟ الو  
ل، بخالف الذبائح األصل فييا المنع التحريم األصل ال ،ل في المطعوماتاألصل الح   ، فاألطعمة "إال ما ذكيتم"ح 

ل، لو أتيت لي  نسان كمب البحر وأسد البحر  :أي نوع من أنواع األسماك البحرية وقمت ليباألصل فييا الح  وا 
ل، تأتي تقول مثالً  :البحر أقول مة : الذي يشبو الجمل الَّل كل ىذا يجوز، لماذا؟ ألن األصل في المطعومات الح 

شبو الجمل لكنيا أصغر منو وليس ليا سنام، ما حكميا؟ نقول: جائزة كالجمل، أكميا ىل يوجب الوضوء؟ ت
أشياء ليست من ىذا وال ىذا  ىناكرفًا وال لغة وال شرعًا، نص ورد في الجمل وليست منو، ال عألن ال ؛نقول: ال

                                                           

 من مخمب ذي وكل السباع، من ناب ذي كل أكل تحريم باب الحيوان، من يؤكل وما والذبائح الصيد كتاب مسمم، أخرجو - 7
 (.8914) برقم الطير،

 أبواب والترمذي، ،(1887) برقم السباع، أكل عن النيي باب األطعمة، كتاب داود، أبي عند وثمنو الير أكل عن النيي ورد - 1
 في األلباني وضعفو ،(8788) برقم والسنور، الكمب ثمن كراىية في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن البيوع
 (.7487) برقم السبيل، منار أحاديث تخريج في الغميل إرواء

 صمى- اهلل رسول سألت: قال اهلل عبد بن جابر عن ،(1888) برقم الضبع، أكل في باب األطعمة، كتاب داود، أبو أخرجو - 4
 برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،((المحرم صاده إذا كبش فيو جعلويُ  ،صيد ىو)): فقال الضبع، عن: -وسمم عميو اهلل
(1899.) 



والعقرب وغيرىا  -أكرمكم اهلل-الفقياء يذكرون كل أنواع الحشرات، ما حكم أكل الوزغ  ،وال ىذا مثل الحشرات
وال من  ،باعىنا ال يوجد نص، ليست من ذوات السيذكرونيا في كتب الفقو،  ؟،من األشياء التي ال داعي لذكرىا

  .وليست من األربع المذكورة في اآلية، فما الحكم؟ ،وات المخالبذ
، فكل مستخبث فيو حرام، يبقى النظر ما [857األعراف:] {اْلَخَباِئثَ  الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَمْيِيمُ  َوُيِحلُّ َلُيمُ } قال اهلل:

إن ذلك يرجع إلى الذوق السميم، طيب ما ىو  :ىو المقياس في المستخبثات، ما ىو؟ فكثير من الفقياء يقولون
ذوق العرب الذي لم يتندس حينما نزل الوحي، فما استخبثوه ال يؤكل، فالعرب كانوا  :الذوق السميم؟ قالوا

يستخبثون الحشرات واألشياء ىذه التي تأكميا بعض األمم الشرقية والغربية اليوم، فال تؤكل وال يجوز أكميا، وال 
نأكل ما ىب ودب "قال لو: ما تأكمون في الصحراء، قال:  سأل أعرابيًّا -رحمو اهلل-األصمعي عبرة بمن شذ، 

 .م ُحبين دويبة صغيرة مثل الوزغ في الصحراءأو ، (5)"أم ُحبين العافيةُ  م ُحبين، فقال: ل ت ْين  ودرج إال أ
ليس  ،التي تحتاج إلى إيضاح م ُحبين فسممت منيم، فالمقصود أن ىذه من اآلياتيعني: يأكمون كل شيء إال أ

 المقصود بذلك أن كل شيء غير ىذه المذكورات في اآليات ُيباح.
اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة  ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكمُ } :-شير إلييا إشارة سريعةأ-ومن اآليات وىي الثامنة 

يوصي لقرابتو  ،يوصي ألبويو ،، ىل يجوز لإلنسان أن يكتب وصيتو[888البقرة:] {ِلْمَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروفِ 
  .يوصي ألوالده؟ ،الورثة، يوصي ألمو

صمى اهلل عميو -الجواب: ال، مع أن ظاىر اآلية الجواز، الوصية لموالدين واألقربين ظاىرىا الجواز، ولكن النبي 
، الورثة ليس ليم شيء، طيب ىذه اآلية (6)((إن اهلل أعطى كل ذي حق حقو فال وصية لوارث))قال:  -وسمم

 ُيوِصيُكمُ } :: منسوخة بآيات المواريث التي بعدىاوبعضيم قال ،؟ قالوا: بأنيا منسوخة بالحديث"الوصية لموالدين"
 .[88النساء:] {المَُّو ِفي َأْوالِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْينِ 

ييا بعض أىل العمم بأن المراد غير الورثة من الوالدين واألقربين، كيف يكون الوالد غير وارث؟ وىذه أيضًا وج  
فيمكن لمولد أن  ،عمى غير دين الولد، ال يتوارث أىل ديانتين شتى فإنو ال يرثيكون في حاالت منيا: إذا كان 

لولد، فماذا ابن المسمم، كذلك إذا كان الوالد قاتاًل ال يرث من إذا كان األب كافرًا فإنو ال يرث اال ،يوصي لو
أوصي لو بالثمث،  :صنع لو أنو طعنو أو ضربو بسالح ضربة قاتمة فأوصى الولد عرف أن أباه لن يرث فقاليُ 

  .تنفذ الوصية؛ ألنو ُمنع من الميراث فإنو
ى وص  فإنو يُ  ، يرث لوجود األبالجد ال ااألب موجودً لو كان مثاًل الجد كذلك لو كان ىذا قام بو مانع من الموانع 

 فيمكن أن يوصي ليم، فالمقصود بيم غير الورثة. ،لو، كذلك اإلخوة لوجود األبناء فإنيم ال يرثون
ياكم بالقرآن الكريم. ،ذاى  وأسأل اهلل أن ينفعنا وا 

                                                           

 (.486/ 9) قدامة البن والمغني ،(718/ 8) التنبيو شرح في النبيو وكفاية ،(815/ 85) الكبير الحاويانظر:  - 5

- اهلل رسول عن الوصايا أبواب والترمذي، ،(7878) برقم لموارث، الوصية في جاء ما باب الوصايا، كتاب داود، أبو أخرجو - 6
 برقم لموارث، الوصية إبطال باب الوصايا، كتاب والنسائي، ،(7878) برقم لوارث، وصية ال جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى

 (.8778) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(1648)



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 481 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
مما قد ال ُيفيم  -عز وجل-فسأشير في ىذا المجمس إلى الفيم الصحيح فيما يتعمق بثالث آيات من كتاب اهلل 

  عمى وجيو.
َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم }في شرع الصيام:  -تبارك وتعالى-من سورة البقرة وىي قولو ىي فاآلية التاسعة 

ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفُيَو َخْيٌر َلُو َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعاُم 
 .[ٗٛٔالبقرة:] {َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَمُمونَ 

، قد ُيشكل ىذا عمى من يقرأ ىذه اآلية، الذي يطيق الصيام يجب عميو أن {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيةٌ }فقولو: 
-وبيان ذلك أن اهلل ، [ٗٛٔ]البقرة: {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكينٍ }: -عز وجل- يصوم فكيف قال اهلل

-إذ ن النبي  ،لما فرض الصوم فرضو عمى التدريج، فكان أول ما وجب ىو صوم يوم عاشوراء -عز وجل
أمر مناديًا أن ينادي أن من أصبح صائمًا في يوم عاشوراء فميتم صومو، ومن أصبح  -صمى اهلل عميو وسمم

، فكان ذلك عمى الوجوب، وجاء في بعض الروايات أنو كان يجب عمييم أن يصوموا (ٔ)"مفطرًا فميصم بقية يومو
صوم رمضان، ولكنو كان في ابتداء  -عز وجل-ثالثة أيام من كل شير مع يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك شرع اهلل 

ومن لم يصم مع استطاعتو  ،فمن شاء أن يصوم صام ،وىو شير كامل ،األمر عمى التخيير؛ ألنو عبادة شاقة
أن ُيطعم عن كل يوم مسكينًا، وليس عميو قضاء بعد ذلك، ىذا في أول  ،امعفمو أن يستعيض عن الصوم باإلط

َشْيُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِو }وىي قولو:  ،م فنسخ ىذه اآلية بالتي بعدىااألمر، ثم فرض اهلل عمى الجميع الصو 
الشَّْيَر َفْمَيُصْمُو َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر  اْلُيَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِيَد ِمْنُكمُ  اْلُقْرآُن ُىًدى ِلمنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمنَ 

، فينا ال ُيرخص ألحد بترك الصوم إال من كان عاجزًا بالمرض أو غير ذلك، [٘ٛٔالبقرة:] {ٍم ُأَخرَ َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّا
ولكنو يحرم  ،وكان في أول األمر في صوم رمضان كان يجب عمى اإلنسان أن يصوم إلى المغرب كما ىو اآلن

في ليمة الصوم بشرط أن ال  -ُيباحأو -كما أنو ُيشرع لو أن يأكل ويشرب  ،عميو في ليمة الصيام أن يطأ أىمو
ُأِحلَّ َلُكْم } :-عز وجل-ينام، فإن تخمل ذلك النوم فإنو ُيمسك إلى اليوم اآلخر، فشق ذلك عمى الناس فأنزل اهلل 

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُينَّ َعِمَم المَُّو َأنَّ  ُكْم ُكنُتْم َتْختَاُنوَن َأنُفَسُكْم َفتَاَب َعَمْيُكْم َلْيَمَة الصِّ
ا مسألة األكل ، يعني: من الولد بالنكاح، وأمّ [ٚٛٔالبقرة:] {َوَعَفا َعْنُكْم َفاآلَن َباِشُروُىنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُكمْ 

َياَم ِإَلى  اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ  اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمنَ  َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ } فقال: والشرب اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ
جاء بعض أصحاب النبي " فقد حدث أنو ا كان ُيمنع من نام أن يأكل بعد نومتو، وذلك أنو لمّ [ٚٛٔالبقرة:] {المَّْيلِ 

                                                           

 (.ٕٚٓٓ) برقم عاشوراء، يوم صيام باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ



فمما دخل عمى امرأتو قال: ىل عندكم  ،ُمنيكًا في سائر النيار -من مزرعتو-من حقمو  -صمى اهلل عميو وسمم-
، ما عندىم موائد مثمنا اآلن النساء يشتغمون فييا من بعد صالة الظير، دخل ىل ؟، ىل عندكم طعام؟شيء

 ،عندكم طعام؟ قالت: أطمب لك، فذىبت لتحضر لو شيئًا أو تبحث عن شيء يأكمو فيو مع اإلنياك غمبتو عينو
فصار " ،طرإال من الميمة األخرى في الفيأكل  : أنو لنىذا ، يعني"لك ميو فإذا ىو نائم، قالت: خيبةً فدخمت ع

 .(ٕ)"ىذه اآلية تخفيفاً فأنزل اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-ُيغمى عميو في وسط النيار، فُأخبر النبي 
َفَمْن َشِيَد }كان ىذا في أول األمر عمى التخيير ثم ُنسخ بقولو:  ،[ٗٛٔ]البقرة: {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنوُ }قولو:  نإذ

 {َوَعَمى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنوُ }: وبعض أىل العمم كابن عباس يقول ، فال ُيشكل،[٘ٛٔالبقرة:] {الشَّْيَر َفْمَيُصْموُ  ِمْنُكمُ 
المرض الذي ال ُيرجى ُبرؤه ويتكمف  والمريضيطيقونو بكمفة زائدة وىو الشيخ اليرم الكبير ، يعني: [ٗٛٔ]البقرة:

يعني: يطيقونو  {قونوو  ط  وعمى الذين يُ }وىي قولو:  ،واحتجوا بقراءة شاذة أخرى ،فيذا المقصود، الصوم جدًّا
الذي قد مرض  إنما ىي في من يشق عميو الصوم كالشيخ الكبير واإلنسان ،اآلية غير منسوخة بكمفة، فعمى ىذا

  ه.مرضًا ال ُيرجى ُبرؤ 
اتََّقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت  َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنِ }وىي قولو تعالى:  :واآلية العاشرة

أحد يأتي ويتسور  ىل ىناك قد يقرأ اإلنسان وال يفيم، ؟، ما معنى ىذه اآلية[ٜٛٔالبقرة:] {ِمْن َأْبَواِبَيا َواتَُّقوا المَّوَ 
، يقال: نعم، كان ذلك األمر يفعمونو ديانة، جاء في بعض الروايات ؟البيت إذا أراد أن يدخل ما يدخل مع الباب

أو كانوا إذا  ،أن األنصار كانوا إذا رجعوا من سفر"في صحيح البخاري:  -رضي اهلل عنو-كما في حديث البراء 
 ،من محظورات اإلحرام و، يعني: كانوا يرون(ٖ)"{َوَلْيَس اْلِبرُّ }فأنزل اهلل:  ،أحرموا في الجاىمية أتوا البيت من ظيره

أنو ال يدخل بيتو من الباب، إذا بدت لو حاجة ماذا يصنع؟  ،وال يمبس المخيط ،ال يغطي رأسو مثالً  :كما يقال
كانوا إذا خرج الواحد  -بعض األنصار-أن بعضيم "يتسور البيت من أجل أن يدخل، وجاء في بعض الروايات: 

 -لو حاجة ليرجع إلى بيتو مغي ىذا السفر ويبقى، أو أنو بدتيعني أن يُ -منيم في سفر ثم بدا لو في ىذا السفر 
كانوا إذا جاءوا من  -يعني قبل اإلسالم-، وجاء في بعض الروايات أن األنصار "يتسور ،لم يدخل مع الباب
 ،يرون أنو ال يجوز لمواحد منيم أن يدخل بيتو من الباب -أعيادىمإذا رجعوا من عيد من -عيد من أعيادىم 

نما يدخمون من السور، فيذا كمو كان يقع من بعضيم َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن }ىذه اآلية:  -عز وجل-فأنزل اهلل  ،وا 
قرب بو إلى اهلل، وليس من الدين في شيء، وليس من ، ىذا أمر ال ُيت[ٜٛٔالبقرة:] {تَْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُيورَِىا

، ِفعل -عز وجل-، البر في تقوى اهلل [ٜٛٔالبقرة:] {اتََّقى َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنِ }الطاعات، وىو عمل ال معنى لو، 
  ا ىذه السخافات فميس ليا معنى، فيذا من شرع الجاىمية، ىذا معنى اآلية.ىيو، أمّ اأوامره واجتناب نو 

                                                           

َيامِ  َلْيَمةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ }: -ذكره جل- اهلل قول باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ  َوَأْنُتمْ  َلُكمْ  ِلَباٌس  ُىنَّ  ِنَساِئُكمْ  ِإَلى الرََّفثُ  الصِّ
 ،[ٚٛٔ:البقرة] {َلُكمْ  المَّوُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغوا َباِشُروُىنَّ  َفاآْلنَ  َعْنُكمْ  َوَعَفا َعَمْيُكمْ  َفَتابَ  َأْنُفَسُكمْ  َتْخَتاُنونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  المَّوُ  َعِممَ  َلُينَّ  ِلَباٌس 
 (.ٜ٘ٔٔ) برقم

 كتاب في ومسمم، ،(ٖٓٛٔ) برقم ،[ٜٛٔ:البقرة] {َأْبَواِبَيا ِمنْ  الُبُيوتَ  َوْأُتوا}: تعالى اهلل قول باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٕٖٙٓ) برقم التفسير،



َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ال }واآلية الثالثة واألخيرة وىي اآلية الحادية عشرة: 
 :يقولون ،أليام، ىذه اآلية مجال كبير لمممبسين في ىذا الزمان السيما في ىذه ا[ٜٓٔالبقرة:] {ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

فصار الذين يدافعون عن بيوتيم ُتيدم عمى  ،حتى الدفاع ،الجياد إنما ُشرع لمدفاع فقط، وليتيم اكتفوا بيذا
وفي العراق صار ىؤالء مجموعات إرىابية يجب  ،وسيم وُتجرب عمييم جميع أنواع األسمحة في فمسطينءر 

يوتيم وعن حريميم صاروا بيذه المثابة، محاربتيا والقضاء عمييا بكل وسيمة ممكنة، ىؤالء الذين يدافعون عن ب
يأتي من وراء البحار وييدم عمى  ،والذي يأتي من وراء البحار في أرض ىو غريب الوجو فييا واليد والمسان

يمك ا تنًّ بي، ُيمقي عمييم القنبمة سبعين طالناس بيوتيم ويجرب عمييم جميع أنواع األسمحة ىذا ليس بإرىا
وىذا الذي يحفظ األمن!  ،وىذا ليس بإرىابي، ىذا داعية السالم! ،ع القنابل الحراريةاألخضر واليابس جميع أنوا

واإلنسان الحضاري الذي جاء يحمل الُمثل الغربية لمشعوب اليمجية في  ،واإلنسان المتنور ،وىذا اإلنسان المثقف
ال أمريكا ما جاءت إلى بمد إمنطقتنا، ىذا الُمبشر بالحضارة والتنوير كما يقول بعض الكتاب عندنا، يقولون: 

ومن ىذا التسمط، ىذا يكتب في  ،شرى لدول المنطقة جميعًا أن تحرر من الكبتطورتيا وحررتيا، فيقول: ىذه ب
دافع عن ، ىكذا يقول عن ىؤالء، وأّما من ياألنظمة الموجودة دون خوف وال حياءعمى الصحف ويحرض حتى 

عمار لو أكثر من مائة سنة، لما جاء االست ،وىذا الكالم ليس بجديد ،ةفيحتجون بمثل ىذه اآلي ،بيتو فيذا ُيرمى
وىذا  ،عان اإلسالم إنما ُشرع فيو الجياد لمدفإ :وقالوا ،اب وُكتبت كتب كثيرةووقعت اليزيمة آنذاك جاء كت

ليس  ،وأكثر من ىذا أنو حتى الدفاع ،واليوم تعود القضية من جديد ،تجدونو في كتابات كثيرة قبل مائة سنة
، قالوا: ىي النفس [ٖٕٔالتوبة:] {اْلُكفَّارِ  َقاِتُموا الَِّذيَن َيُموَنُكْم ِمنَ } ،ىذا ىناك دفاع، مثمما يقول الصوفية، يقولون

ل، ىي النفس، وعندما جاءىم االستعمار الفرنسي في قات  ل ويُ قت  الطاعة، ما في عدو في الخارج يُ  كينستذبح ب
ليدفعوا المدافع الفرنسية، ىذا فيم  ؛يقرءون صحيح البخاري في األزىركانوا مصر وضرب األزىر بالمدافع 

    يجري اليوم في بالد المسممين.لإلسالم! وقل مثل ذلك فيما 
، ىذا في أول شرع [ٜٓٔالبقرة:] {ُيَقاِتُموَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن }

نَّ المََّو َعَمى َنْصرِِىْم }: -تبارك وتعالى-الجياد، أول ما نزل في الجياد قولو  ُأِذَن ِلمَِّذيَن ُيَقاَتُموَن ِبَأنَُّيْم ُظِمُموا َواِ 
قط دون اعتداء، فقط، ثم بعد ذلك ُفرض عمييم أن يقاتموا من قاتميم ف نٌ ، ىذا أول ما نزل، إذْ [ٜٖالحج:] {َلَقِديرٌ 

باد في يعني: ال تقتموا شيخًا كبيرًا، وال امرأة، وال طفاًل، وال تخربوا دور العبادة، وال تقتموا العُ  ومعنى دون اعتداء
، ىذه المرحمة الثانية في شرع الجياد، ثم بعد ذلك [ٜٓٔالبقرة:] {اْلُمْعَتِدينَ  َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ال ُيِحبُّ }صوامعيم، 

َفِإَذا انَسَمَخ اأَلْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم } :آخر ما نزلوىي نزلت آية براءة 
، ىذه آخر آية نزلت في الجياد نسخت كل اآليات التي قبميا عمى [٘التوبة:] {َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصدٍ 

  .قول كثير من أىل العمم
أن ذلك ُشرع عمى التدريج، بمعنى أن اآليات السابقة لم تُنسخ  -وىو ما أظنو الراجح-يرى وبعض أىل العمم 

ًا لذلك، ئلستم مييئين لمقتال والجياد، ولستم كف ،كفوا أيديكم :إنما تكون في وقت الضعف والعجز فيقال لمناس
 ثم بعد ذلك تستطيعون أن تقاتموا عدوكم. ،جميالً  وا إليو ردًّادّ أواًل، ورُ  -عز وجل-أصمحوا حالكم مع اهلل 



َفاْقُتُموا } الضعف، ففي حالة القوة والتمكينمن  فذلك عمى التدريج، فاألمة تمر بحاالت من القوة وحاالت
، ىذه األحكام الشرعية التي [٘التوبة:] {اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصدٍ 

فصارت ىذه القضايا الِعظام الِكبار كل الناس يكتب فييا، فتجد  ،نص القرآن عمييا بعيدًا عن كالم الجاىمين
ويتكمم وُينظر في  ،الذي ال يعرف كوعو من كرسوعو من بوعو يكتب في مثل ىذه القضايا في الصحفالجاىل 

يا إخوان ليس  -عز وجل- يجوز، دين اهلل الىذه القضايا الِعظام دون عمم وال فقو وال ىدى وال كتاب منير، ىذا 
، فيذه -عز وجل-    يميق وال يجوز وال ُيرضي اهلل الم ُحبين، ىذا ودرج حتى أ بمعبة، يتكمم فيو من ىب ودب

 ، ىي ثاني آية في مرحمة التدريج في شرع الجياد.[ٜٓٔالبقرة:] {َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن ُيَقاِتُموَنُكمْ }اآلية 
جميال، وأن  ردًّا مطف بيم وأن يردىم إلى دينيموأن ي ،أن ُيصمح أحوال المسممين -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا

و، وأن يشفي صدورنا وصدور المسممين منيم، إنو تعجائب قدر  ميأخذ عدوىم أخذ عزيز مقتدر، وأن ُيرينا فيي
 عمى ذلك قدير.

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 912 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

 قارئيا.أتحدث اليوم عن ثالث آيات من سورة البقرة مما قد ُيشكل فيمو عمى س
، كثير ممن يقرأ ىذه اآلية [912]البقرة: {اْلَعْفوَ  َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقلِ }: -تبارك وتعالى-فأول ذلك ىو قولو 

قد ال يفيم المراد، ما ىو العفو؟ العفو ىو الفضل، لكن ما المراد بيذا الفضل في ىذه اآلية؟ بعض أىل العمم 
يقولون: ما فضل عن حاجتك وحاجة أىمك وعيالك تصدق بو، أنت مأمور بالصدقة بما زاد عن حاجتك، 

َوال َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُو تُنِفُقوَن }الك، تتصدق باألفضل وبعضيم يقول: الفضل بمعنى أنك تتصدق بأفضل م
، يعني: تأخذه عمى حياء إذا أعطاك إياه أحد مجاممة، ثم تذىب [962]البقرة: {َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِو ِإالَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيوِ 

أو ُرطب جد فوجد عذقًا من ُبسر حينما دخل المس -صمى اهلل عميو وسمم-بو من الباب اآلخر وتمقيو، والنبي 
، (1)((إن صاحبو ليأكمو شيصًا يوم القيامة))فمما رآه قال:  -قراء في المسجدف-فة شيص قد ُعمق ألىل الص  

والذي ال  ،والحديث ثابت ومعروف وصحيح، فاإلنسان الذي ال يتصدق إال بالثياب الخِمقة يمقى ذلك يوم القيامة
يتصدق إال بالطعام الرديء يمقى ذلك يوم القيامة، والذي ال يتصدق إال باألثاث التالف يمقى ذلك يوم القيامة، 

ذا بل  ،وليس المقصود أن اإلنسان يرمي ىذه األشياء يعطييا من يحتاج إلييا لكن ال يقتصر في النفقة عمييا، وا 
ف بو أن يخرجو في سبيل اهلل، ال، فبعض أىل العمم قال: تحسّ ي  ىذا جيد أبقوه،  ،ال :شيء جيد قالعنده كان 

   .الفضل، يعني: األفضل من أموالك :، أي[912]البقرة: {اْلَعْفوَ  ُقلِ }
ن اإلنسان إوبعضيم يقول: المراد بالفضل ىنا منسوخ، ىو ما زاد عن الحاجة وقد ُنسخ ذلك بالزكاة، ُنسخ بحيث 

إذا أخرج الزكاة ال عميو لو أبقى مثل مال قارون ليس عميو حرج، فكان في أول األمر لشدة الحاجة والفقر ال 
اهلل عمى المسممين بالفتوح صار ثم لما وسع أىمو، يجوز لإلنسان أن ُيبقي ما زاد عن حاجتو األساسية وحاجة 

رضي -خالف فيو نفر قميل كأبي ذر  ،ابة فمن جاء بعدىميجوز لإلنسان أن يدخر، وىذا الذي عميو عامة الصح
َة َوال ُينِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ }حيث يرى أن قولو:  -اهلل عنو *  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ

، يرى أن كل ما زاد عن [43-43]التوبة: {ا ِجَباُىُيْم َوُجُنوُبُيْم َوُظُيوُرُىمْ َيْوَم ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي َناِر َجَينََّم َفُتْكَوى ِبيَ 
                                                           

 عوف عن ،(1661) برقم الصدقة، في الثمرة من يجوز ال ما باب الزكاة، كتاب في داود أبو أخرج ولكن المفظ بيذا أجده لم - 1
 في بالعصا فطعن ا،حشفً  ان  قِ  رجل عمق وقد عصا، وبيده المسجد -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عمينا دخل: قال مالك، بن
 ،((القيامة يوم الحشف يأكل الصدقة ىذه رب إن)): وقال ،((منيا بأطيب تصدق الصدقة ىذه رب شاء لو)): وقال نو،القِ  ذلك

ُموا َواَل }: -وجل عز قولو- باب الزكاة، كتاب والنسائي،  أبواب ماجو، وابن ،(9324) برقم ،[962:البقرة] {تُْنِفُقونَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ
 (.1396) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وحسنو ،(1199) برقم مالو، شر الصدقة في يخرج أن النيي باب الزكاة،



تصدق بو أنو يكوى بو جنبو وظيره وجبينو يوم القيامة، لكن ىذا كان في أول األمر ثم بعد ذلك يولم  حاجتو
 .ت ذمتوئفرض اهلل الزكاة فمن أخرجيا فقد بر 

ليست منسوخة بآية الزكاة لكن تُبينيا آية الزكاة،  :ىذه األقاويل في معنى الفضل، وبعضيم يقول :فالمقصود
وليس  ،، أي: تصدقوا بما زاد عن حاجتكم األساسية[912]البقرة: {اْلَعْفوَ  ُقلِ } -واهلل تعالى أعمم-ولعل المقصود 

والمقصود ىو التوجيو أن اإلنسان يبدأ بمن يعول ال يتصدق لألبعدين ويترك األقربين  ،ذلك عمى سبيل الوجوب
 ابقطعة من ذىب فعرضيا عميو يتصدق بي -صمى اهلل عميو وسمم-بأمس الحاجة، والرجل الذي جاء إلى النبي 

 .(9)((لناسيعمد أحدكم إلى كل مالو ثم يتكفف ا))أعرض عنو ثم أعرض عنو ثم أخذىا فرماه بيا، وقال: 
غبة أو حاجة ويذىب سبأوالده فال يترك ىؤالء في م ل،بمن يعو  ،بأىمو ،فالمقصود إذًا ىو أن يبدأ اإلنسان بنفسو
 .ويعطي البعيد، وىذه قضية نقع فييا كثيراً 

ويبحثون عن األبعدين يتصدقون عمييم  ،في غاية الفقر -خادمةأو -تجد الناس عمى سبيل المثال عندىم خادم 
، كم ىذا الراتب؟ أربعمائة لاير، ا، يقول: ىذا يأخذ راتبً ؟لربما وراء البحار، طيب وىذا المسكين الذي عندك

قد ه أسرة لو كان راتبو عشرة آالف ما كفتو ىذه، ءخمسمائة لاير، سمو ىل وراءه أسرة كبيرة؟ أحيانًا يكون ورا
مسكين اليحصل الكنوز األحمر واألصفر، ثم جاء ساع كل شيء عنده جاء يظن أنو ىنا يكون باع أبقاره وب
وليات، ومنيم من ئه مسءليس ورا ،بيذا من يكون غني استمائة لاير، من الناس  ،خمسمائة لاير ،عمى أربعمائة لاير

  .ه أسرة، وكم من امرأة طمقيا زوجيا ممن يعمل عندناءيتشحط بالفقر والديون وورا
ويذىب اإلنسان  ،اىذه قضية ينبغي لإلنسان أن يتممس حاجة األقربين، أحيانًا يكون أحد الجيران محتاجً  :فأقول

يا رسول  :قال: قال رجل -رضي اهلل عنو-أخرج مسمم من حديث أبي ىريرة وقد إلى أبعدين ويعطييم وىكذا، 
  .يؤجر عمى ما ينفقو عمى نفسو من غير سرف، إذًا اإلنسان ((أنفقو عمى نفسك))عندي دينار، قال:  ،اهلل
، يعني: زوجتك، قال: ((أنفقو عمى أىمك))، قال: عندي آخر، قال: ؟، فيل نفقو ىذا المعنى((أنفقو عمى نفسك))

 {اْلَعْفوَ  ُقلِ }، ىذا معنى (4)((فأنت أبصر))، قال: عندي آخر، قال: ((أنفقو عمى ولدك))عندي آخر، قال: 
، ابدأ بنفسك وبمن تعول فمن الخطأ أن تنسى أوالدك، أن تنسى زوجتك، أن تنسى أباك وأمك وقرابتك [912]البقرة:

من ذوي األرحام وغير ذلك وتبحث عن األبعدين، قد يتوىم اإلنسان أن ىؤالء يأكمون في البيت، ال، ىم ليم 
أيضًا من النواحي التربوية ال  أعطني، كذلك :يقول لكأن حاجات أخرى، ليم مصاريفيم، ما يريدون في كل مرة 

ىذا خطأ؛ ألن ىذا يوقعيم في ألوان من االنحرافات، أقل ىذه االنحرافات  ،تجعل من تعوليم يشعرون بالحرمان
 .الكذب

                                                           

 والدارمي ،"إسحاق ابن تدليس فيو أن إال ثقات رجالو: "األرناؤوط محققو وقال ،(4429) برقم صحيحو، في حبان ابن أخرجو - 9
 (.1266) برقم سننو، في

 برقم الكبرى، السنن في والبييقي ،(1916) برقم مسنده، في والحميدي ،(3944) برقم صحيحو، في حبان ابن أخرجو - 4
 (.1236) برقم المصابيح، مشكاة يقتحق في األلباني وصححو ،(13621)



أبدأ بنفسك ))قال لرجل:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  في صحيح مسمم حديث جابر :الحديث اآلخر
فألىمك، فإن فضل عن أىمك فمذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فتصدق عمييا، فإن فضل شيء 

 ، ىذا الميزان يا إخوة.(3)((فيكذا وىكذا
خير الصدقة ما كان عن ))مرفوعًا:  -رضي اهلل عنو-في صحيح مسمم من حديث أبي ىريرة  :وحديث ثالث
، يعني: ما زاد عن ىذه [912]البقرة: {اْلَعْفوَ  ُقلِ }، (3)((واليد العميا خير من السفمى، وابدأ بمن تعول ،ظير غنى

  ء التي أنت بحاجة إلى النظر فييا.االلتزامات واألشيا

                                                           

 (.222) برقم القرابة، ثم أىمو ثم بالنفس النفقة في االبتداء باب الزكاة، كتاب مسمم، أخرجو - 3

 اليد أن بيان باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(1396) برقم غنى، ظير عن إال صدقة ال باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - 3
 (.1643) برقم اآلخذة، ىي السفمى وأن المنفقة ىي العميا اليد وأن السفمى، اليد من خير العميا



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 422و 432 آليةا

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
في سورة البقرة:  -تبارك وتعالى-قولو ىي  -عز وجل-فاآلية الثالثة عشرة مما قد ُيشكل عمى قارئ كتاب اهلل 

، فيذه اآلية ال إشكال [432البقرة:] {َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِينَّ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشرًا}
ْزَواِجِيْم َمتَاًعا ِإَل  َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِلَ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم }بعده بآيات:  -تبارك وتعالى-ولكن قولو  ،فييا

دة الوفاة أن المرأة تبقى أربعة أشير ع   -عز وجل-، ففي اآلية األولى ذكر اهلل [422البقرة:] {اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخرَاجٍ 
 {َمتَاًعا ِإَل  اْلَحْولِ }ا، وىذا ىو المعروف عند الناس إلى ساعتنا ىذه، ولكن اآلية التي بعدىا ذكرت الحول وعشرً 

دة سنة كاممة، فيذا ذىب فيو عامة أىل العمم إلى أن اآلية األولى ناسخة لآلية الثانية،  ،[422البقرة:] أي: أن الع 
 -عز وجل-مى ىذا تكون ىذه ىي اآلية الوحيدة في كتاب اهلل ، وع422ناسخة لآلية رقم  432يعني: اآلية رقم 

ناسخ بعدىا التي نسخت آية بعدىا، العادة أن الناسخة تأتي بعد المنسوخة في الترتيب ُتذكر اآلية ثم ُيذكر ال
يات وليس في النزول في ترتيب اآل ،ىنا الناسخة قبل المنسوخة، وىذا في الترتيب فقط بسورة أو بآيات، ولكن

صمى اهلل عميو -ال شك أن الناسخة نزلت بعد المنسوخة قطعًا بال إشكال، لكن ترتيب اآليات النبي  قطعًا؛ ألنو
 .اآلية في مكان كذا وكذا، فيذا الذي عميو عامة أىل العمم هضعوا ىذ :يقول -وسمم

دة  أول األمر تجمس سنة  ، كان فيامنسوخً  -عدة المتوفى عنيا زوجيا-فيكون إذًا التربص إلى الحول في الع 
-، والذي ذىب إليو شيخ اإلسالم ابن تيمية اأربعة أشير وعشرً فصار  -عز وجل-كاممة ثم ُنسخ تخفيفًا من اهلل 

دة -رحمو اهلل  -إلى أن ذلك ُنسخ من الوجوب إلى االستحباب، فُيستحب لممرأة أن تبقى مدة حول كامل في الع 
ا، والجميور عمى أن ذلك ُنسخ من أصمو، تبقى تبقى أربعة أشير وعشرً ولكنو ال يجب، الواجب أن  -عدة الوفاة

 ا فقط، ىذا موضع.أربعة أشير وعشرً 
حينما دعا ربو بقولو في  -صمى اهلل عميو وسمم-وىي اآلية الرابعة عشرة وىي في قصة إبراىيم  :الموضع اآلخر
الطَّْيِر  َأَوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَم  َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْمِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمنَ َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَت  َقاَل }سورة البقرة: 

 {المََّو َعِزيٌز َحِكيمٌ َفُصْرُىنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَم  ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُينَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُينَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَمْم َأنَّ 
وقع لو شيء من التردد في  -صمى اهلل عميو وسمم-ىل يفيم أحد من ظاىرىا أن إبراىيم  ، فيذه اآلية[462ة:البقر ]

نحن أحق بالشك من إبراىيم ))قد قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عمى إحياء الموتى، والنبي  -عز وجل-قدرة اهلل 
، فما المراد؟ ما المراد خاصة مع ىذا الحديث، ألن الحديث يتكمم عن ىذه القضية (1)((-عميو الصالة والسالم-
ىو أن  -عز وجل-والعمم عند اهلل -راد فيقال: الم ،؟((-صمى اهلل عميو وسمم-نحن أحق بالشك من إبراىيم ))

                                                           

 برقم ،[24:الحجر] {َعَمْيوِ  َدَخُموا ِإذْ  ِإْبَراِىيمَ  َضْيفِ  َعنْ  َوَنبِّْئُيمْ }: -وجل عز- قولو باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.121) برقم األدلة، بتظاىر القمب طمأنينة زيادة باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(3334)



كان قد بمغ الكمال في  -صمى اهلل عميو وسمم-الكمال عمى درجات، ومراتب متباينة غاية التباين، فإبراىيم 
أن يعمم اإلنسان  ،يكون بعمم اليقين -اليقين الكامل-ولكنو بمغ فيو درجة عمم اليقين، الكمال في اإليمان  ،اإليمان

عممًا راسخًا ثابتًا ال تردد فيو وال يقبل التشكيك، ىذا عمم اليقين، القضية مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، 
قضية كيف وىو خميل الرحمن، وىو ُأمة كما قال ي المرتبة في اإليمان ما عنده تردد ففإبراىيم وصل إلى ىذه 

فأراد  ،، فإبراىيم وصل إلى مرتبة عمم اليقين[142النحل:] {ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنتًا ِلمَِّو َحِنيًفا}: -عز وجل-اهلل 
َأِرِني َكْيَف ُتْحِي اْلَمْوَت  َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن }أن يرتقي إلى درجات أعمى في الكمال وىي درجة عين اليقين، فقال: 

أخبرنا عن  -عز وجل-، فاإلنسان حينما ُيخبره ُمخبر بقضية، اآلن اهلل [462البقرة:] {َقاَل َبَم  َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْمِبي
ما عندنا أي شك وال تردد في وجود الجنة،  ،عمم اليقين :فيذه المرتبة يقال ليا ،عيميا، فنحن مؤمنون بياالجنة ون

صار ىذا عين اليقين، فإذا دخمتيا ، إذا رأيناىا [02الشعراء:] {اْلَجنَُّة ِلْمُمتَِّقينَ  َوُأْزِلَفتِ }فإذا رأينا الجنة في اآلخرة 
وأنت ما رأيتو فيذا عمم اليقين إذا  ،حينما ُأخبرك مثاًل أنو قد ُبني ىذا المسجدفإن ذلك يكون حق اليقين، أنا 

كنت تثق بخبري، فإذا أشرت إليو أقول: انظر ىذا المسجد الذي حدثتك عنو صار عين اليقين، فإذا دخمت كما 
 :يقول لك إنسانحينما ": -رحمو اهلل-نحن اآلن في وسطو ىذا حق اليقين، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ىذا ىو العسل، ىذا صار عين اليقين، فإذا فتحتو  :عمم اليقين، فإذا أراكو قالفيذا وأنت تثق بخبره  ،عندي عسل
 .(4)"وُذقتو صار ذلك حق اليقين

أراد أن ينتقل من عمم اليقين إلى  -صمى اهلل عميو وسمم-فيذه ىي المراتب الثالث من مراتب الكمال، فإبراىيم 
   يقين، ىذا ىو المراد، واهلل تعالى أعمم.عين ال

، فالمراد بو ((-صمى اهلل عميو وسمم-نحن أحق بالشك من إبراىيم )): -صمى اهلل عميو وسمم-وأما قول النبي 
عمى ما ذكره شيخ اإلسالم وتمميذه ابن القيم وجماعة من أىل العمم المراد بو أن ىذه المسافة بين عمم اليقين 

نما فقط من باب صح أن ُيعبر عنيا اليقين ي عينو  في كالم العرب بأنيا شك، ليس الشك بمعنى التردد، ال، وا 
نيا شك، وليس بمعنى التردد في إ :صح أن يقال عنيا تجوزاً يالتسمية، المساحة بين عمم اليقين وعين اليقين 

   فيذا ال يتأتى، ىذا المراد بو اآلية. ،اإليمان
بعض طالب العمم ُيشدد في النكير عمى من استدل بيا عمى معنى لربما ىو في آية أخرى أسمع أحيانًا 

 {المَّوُ  َواتَُّقوا المََّو َوُيَعمُِّمُكمُ }ن قال في آخرىا: بعد أن ذكر آية الدي   -تبارك وتعالى-الُمتبادر، وىي قولو 
َواتَُّقوا المََّو }االستدالل بيذه اآلية عمى أن التقوى ىي سبب العمم،  ون، أنتم تسمعون كثيرًا وتقرء[484البقرة:]

أمر بالتقوى،  "اتقوا اهلل"، فبعض طالب العمم يقولون: ال، ىذه ليست عمى ما تفيمون، [484البقرة:] {المَّوُ  َوُيَعمُِّمُكمُ 
الجزاء عمى الشرط، ليس ىنا ارتباط، ليس مترتبًا عمى ما قبمو ترتب  ،ثم أخبرىم خبرًا ما لو عالقة بالموضوع

نما أمرىم بالتقوى وأخبرىم أن اهلل ُيعمميم، ما فيو ُمالزمة، بعض طمبة العمم يقولون ىذا الزمة، بينيما مما  ،وا 
َواتَُّقوا }ى ىذه، إن ىذه مرتبة عم :عمم من المحققين قالوافإن جمعًا من أىل ال ،ولكن ىذا التشديد ال داعي لو

والمعارف ما ال يخطر لكم عمى بال، وىذا  ،، فتكون النتيجة أن اهلل يفتح لكم من الفيوم والعموم[484البقرة:] {المَّوَ 
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، وجمع (3)، وذكره أبو عبد اهلل الُقرطبي-رحمو اهلل-ذكره الحافظ ابن كثير، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
 .من ىؤالء الكبار

لما ذكروا  ،(2)اآلخر ذكروه عرضًا يعني الذين ذكروه مثل ابن جرير الطبري والضحاك وىو مروي عنو والقول
، خبر من اهلل أنو "ويعممكم اهلل"، أمر بالتقوى، "اتقوا اهلل"المعنى الثاني وىو أنيا ليست مرتبة عمييا، قالوا: 

ال يصح غير ىذا المعنى وال  :وقالوا ةعمييا بقو يعمميم ىذه األحكام المتعمقة بالدين وما أشبو ذلك، ما طرقوا 
 تحتمل إطالقًا.

 واهلل تعالى أعمم. ،فنبيت عمى ىذا ألنو ُيحتاج إليو
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 482 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
تبارك -أو ُيفيم عمى غير معناه من سورة البقرة ىو قولو  ،الموضع األخير مما قد ُيحمل عمى غير وجيو

ْن ُتْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِو المَّوُ }في أواخرىا:  -وتعالى  ِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َواِ 
أنزل ىذه اآلية وظاىرىا أن  -عز وجل-، فالحاصل أن اهلل [482البقرة:] {َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاءُ 

وسكناتيا، وال ريب أن ىذا األمر ال يطيقو  ،وحركاتيا ،ب عمى كل شيء حتى عمى خطرات النفساإلنسان ُيحاس  
و فيو اإلنسان فيو خارج فوق طوقو، وال يستطيع اإلنسان أن يحبس فكره وحركات القمب والواردات التي ترد عمي

وتحركو بالواردات والخواطر، لكن ىل  وتقمبو الفؤاد لكثرة تفّؤده :دائم التحرك باألفكار والخواطر، ولذلك قيل لو
  .حاسبنا عمى حركات النفوس فضاًل عن حركات الجوارح والمسان؟اىرىا أن اهلل يظىذه اآلية عمى 
رضي اهلل -في حديثين اثنين حديث أبي ىريرة ىذه اآلية كما أخرج مسمم في صحيحو  -عز وجل-لما أنزل اهلل 

-وسمم  صمى اهلل عميو -فشق ذلك عمى أصحاب النبي "، -رضي اهلل عنيما-، وحديث ابن عباس (1)-عنو
"(4). 

وقد أنزل اهلل عميك ما ال  ،كب، وقالوا: ُكمفنا من العمل ما ُنطيقأنيم بركوا عمى الر  "وجاء في بعض الروايات: 
حتى  !لكن القمب ،ذنيووأن يسد أ ،يستطيع أن ُيغمض عينيو قد ،ىذه اآلية، ال يستطيع اإلنسان ، وىي(3)"ُنطيق

ولربما استعاد  ،إذا كان اإلنسان عمى فراشو في غرفة ظمماء يبدأ القمب يستعيد الشريط الذي كان في سائر اليوم
فال يستطيع اإلنسان ىذا  ،لمستقبلأشياء منذ سنوات، ولربما تحدث قمبو أو حدثتو نفسو بأمور سيفعميا في ا

 وحذرىم أن يقولوا كما قال بنو ،عمميم كيف يقولون -صمى اهلل عميو وسمم-األمر، فمما قالوا ذلك لمنبي 
َلْيَك اْلَمِصيرُ }سمعنا وعصينا، فعمميم أن يقولوا:  :إسرائيل قالوا ، فمما [482البقرة:] {َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 

آَمَن }: -تبارك وتعالى-ما ُيبين ذلك بعده، وىو قولو  -عز وجل-وأذعنت قموبيم وألسنتيم أنزل اهلل  ،ذلك
ُق َبْيَن َأَحٍد مِ  الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِبالمَِّو َوَمالِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو ال ْن ُرُسِمِو ُنَفرِّ

َلْيَك اْلَمِصيرُ   .[482البقرة:] {َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 
َلْيَك اْلَمِصيرُ }نحن ال نعترض عمى شيء من أحكامك الشرعية وال القدرية،  ال  * َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 

، يعني: مما يدخل في طوقيا، [482-482البقرة:] {ِإالَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبتْ ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا 
                                                           

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 1  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 4  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
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مكانيا،  أن اهلل قد ))دسي: ، وقد جاء في الحديث الق[482البقرة:] {َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}وقدرتيا وا 
َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن }، (2)((نعم))ي الرواية األخرى عند مسمم قال: وف ،وىي في صحيح مسمم، (2)((قال: قد فعمت

واإلصر ىو  ،{َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَمْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْمَتُو َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنا}، ))نعم((قال:  {َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا
فمما أذنبوا ذلك الذنب  ،التكاليف الشاقة التي ال ُتطيقيا النفوس، بنو إسرائيل كانت عمييم اآلصار واألغالل

َفاْقُتُموا } ،، وعبدوا العجل كانت توبتيم أن يقتموا أنفسيم-عز وجل-المعروف، ووقع منيم ذلك التمرد عمى اهلل 
بعون ألفًا، صار ، قيل: ُألقي فييم الغمام فُقتل فييم في يوم واحد س[22البقرة:] {َد َباِرِئُكمْ َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعنْ 

 .الرجل يقتل أخاه وأباه وأقرب الناس إليو وىو ال يراه، فكانت تمك توبتيم المعروفة في التاريخ
ِإْصرًا َكَما َحَمْمَتُو َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنا َوال َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَمْيَنا }عمميم قال:  -عز وجل-فالمقصود أن اهلل 

ْمَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَمى اْلَقوْ   .[482البقرة:] {ِم اْلَكاِفِرينَ ُتَحمِّ
 "آمن الرسول"، وقد جاء في ىذه الروايات أن ىذه اآلية ناسخة لمتي قبميا، -وجلعز -طف اهلل ىذا من ل :فأقول

أو ُيغير  ،د عمى النص العامناسخة لمتي قبميا، ولكن ذلك عمى وجو من التوسع في إطالق النسخ لكل ما ير  
فسكم أو تخفوه فإن اهلل وا ما في أنبدأنكم إن ت أيىو أنيا بينتيا،  -واهلل تعالى أعمم-والمقصود بذلك ىنا  ،ظاىره

 ،يحاسبكم عميو مما يدخل في طوقكم، أما خطرات النفوس فإن اهلل ال يؤاخذ بيا؛ ألنيا ليست في طاقة اإلنسان
 تعمل لم ما أنفسيا، بو حدثت أو وسوست عما ألمتي تجاوز اهلل ))إن: -صمى اهلل عميو وسمم-وقد قال النبي 

إن "وقال لو القائل:  -صمى اهلل عميو وسمم-، حديث النفس ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي (2)تكمم(( أو بو،
ى من شاىق جبل ، يعني: يتمنى أن ُيمق  "لُيحدث نفسو بالشيء يتعاظم أن يتكمم بو ،أحدنا ليقع في نفسو الشيء
ذاك صريح  ؟،تموهدقد وجأو  )): -صمى اهلل عميو وسمم-أمر عظيم، فقال النبي ىو عمى أن ينطق بو، يعني: 

، يعني القمق بسبب ىذه الخواطر فيدل عمى ((ذاك صريح اإليمان))، بعضيم قال: المقصود بقولو: (7)((اإليمان
، ((ذاك صريح اإليمان))أن اإليمان يعمر القمب، فيطرد مثل ىذه الخواطر ويضيق ذرعًا بيا، وبعضيم قال: 

أي: تمك الخواطر حينما ُتمقى في القمب فإن ذلك يدل عمى أن إبميس يحرص عمى التشويش عمى ىذا اإلنسان؛ 
الحمد هلل الذي رد )): -صمى اهلل عميو وسمم-، فمذلك قال النبي "ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب"ألنو كما جاء 

عز -ستطاع أن يحممكم عمى الكفر والشرك باهلل ، يعني: ما عنده شيء آخر معكم، ما ا(8)((كيده إلى الوسوسة
فالمقصود أن كثيرًا من الناس يسألون، وبعضيم ُيبتمى بالوسوسة،  ،فصار يشوش عميكم بيذه الخواطر -وجل

-الرب  ،أنيا طالق، كأني تكممت في سب الذات ،بعضيم يقول: وأنا أقود السيارة كأني تكممت أن زوجتي حرام

                                                           

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 2  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 2  (.142) برقم ،[482:البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 

 ،-عنو اهلل رضي- ىريرة أبي عن ،(2222) برقم األيمان، في ناسيا حنث إذا باب والنذور، األيمان كتاب البخاري، أخرجو - 2
 (.147) برقم تستقر، لم إذا بالقمب، والخواطر النفس حديث عن اهلل تجاوز باب اإليمان، كتاب ومسمم،

 (.134) برقم وجدىا، من يقولو وما اإليمان في الوسوسة بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 7

 إسناده: "محققوه وقال ،(4997) برقم المسند، في وأحمد ،(2114) برقم الوسوسة، رد في باب النوم، أبواب داود، أبو أخرجو - 8
 ".الشيخين شرط عمى صحيح



وال يمتفت إليو، ولربما يقع في نفسو أشياء ىل ىذا القرآن  ،كذا، ىذا ال يؤاخذ فيو اإلنسان، كأنو -تبارك وتعالى
، ىذا من الشيطان فال يمتفت إليو وال داعي لمقمق منو، لكن ال يسترسل اإلنسان مع ؟، ىل ىذا الرسول حق؟حق

، من خمق ؟ن ويقول: من خمق كذاأن الشيطان يأتي لإلنسا -صمى اهلل عميو وسمم-التفكير، ولذلك أخبرنا النبي 
   .ويترك ذلك ،، فينبغي أن يستعيذ؟، من خمق كذا؟كذا

 لو كتبت يعمميا فمم بحسنة ىم من)): -صمى اهلل عميو وسمم-فالمقصود أنو ال يؤاخذ عميو، كذلك قول النبي 
ن تكتب، لم يعمميا فمم بسيئة ىم ومن ضعف، سبعمائة إلى اعشرً  لو كتبت فعمميا بحسنة ىم ومن حسنة،  وا 
بيا فمم يعمميا تكتب حسنة، فيذه الخواطر ال يؤاخذ  ، ىمّ -عز وجل-، وىذا من فضل اهلل (9)((كتبت عمميا

    اإلنسان عمييا.
{ َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}: -تبارك وتعالى-ثم انظر إلى نقطة تتعمق بيذه اآلية وىي قولو 

، فقد ُتحمل أيضًا عمى غير وجييا، إذ إن البعض لربما احتج بيا عمى أنو يفعل ما شاء من [482البقرة:]
، ؟تترك التدخينأن ، طيب ىذا في وسعك، أنت ما تستطيع {ال ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا} :ويقول ،المحرمات

ذا قيل لو شيء قال؟تترك تعاطي الرباأن ، ما تستطيع ؟ما تستطيع أن تترك سماع الموسيقى ال يكمف اهلل " :، وا 
رادتك، تجد اإلنسان يذىب إلى الساحر ليفك عنو السحر، أو "نفسًا إال وسعيا ، ىذا ليس بخارج عن قدرتك وا 

مضطرًا؛  أنا مضطر، لست   :يذىب إلى الكاىن والعراف لُيخبره عن مكان الشيء الضائع أو المسروق ويقول
والمال عمى خالف في الترتيب،  ،أتي العرضيوق، ثم النفس، ثم بعد ذلك يأتي العقل، ثم بعد ذلك ألن الدين ف
قامتو الُميج، وال يذىب الدين في سبيل حفظ الُميجة  ،الدين ُيفدى بالنفوس ،فالدين أوالً  وتُبذل في سبيل حفظو وا 

نما يكون ذلك فيما تحتو، بمعنى أن اإلنسان يبذل المال  والنفس، ىذا غمط، ولم يقل بذلك أحد من أىل العمم، وا 
س عمى رأسيا من أجل حفظ النفس، بل لربما بذل العرض بسبب حفظ النفس، لو أن امرأة ُأكرىت ووضع المسد

من ُقتل دون عرضو فيو ))لكن لو صبرت فيي شييدة،  ،ال تؤاخذ ،يجوز ليا ،تفجرين أو تقتمين :قيل ليا
، أن اإلنسان [482البقرة:] {ال ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا}، فيذا من رحمة اهلل ولطفو، فميس معنى (19)((شييد

ذا قيل لو: يايفعل ما ي ال يكمف اهلل نفسًا إال وسعيا، يا  ماذا أفعل؟ يجوز، قال: الىذا  ،اهلل أخي اتق   حمو لو، وا 
وُمحاسب وعميك  ،فكل من نظر إلييا فأنت مؤاخذ ،أخي ال تبيع المجالت التي عمييا صور النساء الفاتنات

إلسالمي لك نصيب وزره، وكل من ُفتن بيا فعميك وزره، وتسويق المنكر والباطل والشر والرذيمة في المجتمع ا
، [19النور:] {ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ } ،منو

في ىذه اآلية،  أنيا تنتشر يكون داخال فقط، ىو وده ةالعمماء تكمموا كشيخ اإلسالم وغيره قالوا: فقط مجرد المحب

                                                           

 بحسنة العبد ىم إذا باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(2291) برقم بسيئة، أو بحسنة ىم من باب الرقائق، كتاب البخاري، أخرجو - 9
ذا كتبت،  .لو والمفظ ،(139) برقم تكتب، لم بسيئة ىم وا 
 اهلل صمى- اهلل رسول عن الديات أبواب الترمذي،(، و 2774، برقم )المصوص قتال في باب، السنة كتابأخرجو أبو داود،  - 19
 برقم دينو، دون قاتل من الدم، تحريم كتاب والنسائي، ،(1241) برقم شييد، فيو مالو دون قتل فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو

 وصححو، شييد(( فيو دينو دون أو دمو، دون أو أىمو، دون قتل ومن شييد، فيو مالو دون قتل ))منكميم بمفظ:  ،(2992)
 ،  (.2222) برقم الجامع، صحيح في األلباني



، أو األفالم الخميعة، أو البرامج يابطةفما بالك باإلنسان اآلخر الذي يروجيا وينشر الصور أو المجالت ال
 .ماذا أفعل؟ :قال ،يا أخي اتق  اهلل :السيئة، أو يروجيا في المجتمع بالكالم أو غير ذلك، ثم إذا قمت لو

ياكم بحاللو -عز وجل-فنسأل اهلل  ياكم عمى ذكره وشكره  ،وأن يقينا شر أنفسنا ،عن حرامو أن يغنينا وا  ويعيننا وا 
  وحسن عبادتو، ونسأل اهلل لنا ولكم القبول، وأن يختم لنا ولكم بخير.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 6النساء سورة من 651و 651 اآلية مع عمران آل سورة من 55 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
  أما بعد:  ،أجمعين

ما ، أو ع-تبارك وتعالى-اآليات التي لربما تُفيم عمى غير وجييا، عمى غير مراد اهلل  زال الحديث عنا مف
تبارك -قول اهلل  ما تكممنا عنووكان آخر ، من اآليات -عز وجل-يستشكمو كثير من القارئين لكتاب اهلل 

ْن }: -وتعالى ُتْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِو المَُّو َفَيْغِفُر ِلَمْن ِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َواِ 
وىل ُيحاسب اإلنسان عمى خطرات  ،، وبينا الكالم عمى المراد بيذه اآلية[482البقرة:] {َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاءُ 
أو عمل كما  ،م ال يؤاخذ اإلنسان إال بما تكمم بوكما ىو معمو  -عز وجل-مع أن اهلل  ،النفوس وما يختمج فييا

 تعمل لم ما أنفسيا، بو حدثت أو وسوست عما ألمتي تجاوز اهلل إن)): -صمى اهلل عميو وسمم-ثبت عن النبي 
 .(1)((تكمم أو بو،

أو تُفيم عمى غير وجييا  ،وبعد االنتياء مما يتعمق بسورة البقرة نشرع بالكالم عمى اآليات التي لربما ُتستشكل
ِإْذ َقاَل المَُّو َيا }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،في سورة آل عمران، وأول ذلك ىو اآلية الخامسة والخمسون

يَن َكَفُروا ِإَلى َيْوِم الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَّذِ  ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطيُِّرَك ِمنَ 
 أو كثير من القارئين قضيتين فييا: ،، فيذه اآلية لربما يستشكل القارئ[55آل عمران:] {اْلِقَياَمةِ 

 .{ِإنِّي ُمَتَوفِّيكَ }األولى: تتعمق بقولو: 
آل ] {َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن }: -تبارك وتعالى-تتعمق بقولو  :والثانية
يم من الييود مع ما سيكونون ظاىرين عمى أعدائ -عميو الصالة والسالم-، يعني: أن أتباع المسيح [55عمران:

  مما يسأل عنو كثير من الناس. -إن شاء اهلل تعالى-د عمى ذلك مما سنوضحو ير  
، من [55آل عمران:] {ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ }: -الصالة والسالمعميو -فأبدأ بالشق األول: فقولو تعالى لعيسى 

لم  -صمى اهلل عميو وسمم-المعموم والمقرر لدى المسممين في اعتقادىم مما دلت عميو النصوص أن عيسى 
قد رفعو إليو وىو حي، وىذا ىو الذي يجب اعتقاده وال يجوز ألحد بحال من  -عز وجل-يمت، وأن اهلل 

وال  ،ويقتل الخنزير ،ويكسر الصميب ،ويقتل المسيح الدجال ،األحوال أن يعتقد سواه، ثم ينزل في آخر الزمان
ىنا:  -وتعالىتبارك -، فما المراد بقولو -عميو الصالة والسالم-ويضع الجزية  ،أو السيف ،يقبل إال اإلسالم

من نظر من أىل العمم إلى قضية الترتيب المذكور ىنا أنو ذكر  [55آل عمران:] ؟{ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ }
الوفاة وذكر الرفع بعدىا، بعضيم قال: ىذه اآلية فييا تقديم وتأخير في المفظ؛ ألن الواو أصاًل ال تدل عمى 

                                                           

 ،-عنو اهلل رضي- ىريرة أبي عن ،(6662) برقم األيمان، في اناسيً  حنث إذا باب والنذور، األيمان كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.147) برقم تستقر، لم إذا بالقمب، والخواطر النفس حديث عن اهلل تجاوز باب اإليمان، كتاب ومسمم،



 الذين وجاعل كفروا الذين من ومطيرك إلي   رافعك إني: ىؤالء؟ قالوا: المراد بذلكالترتيب، ما ىو المعنى عند 
تكون  ،ومتوفيك، يعني: أن وفاتو تكون آخراً  ،ثم بعد ذلك تأتي الوفاة ،القيامة يوم إلى كفروا الذين فوق اتبعوك

ولكن فيما أظن ال حاجة إليو؛  ،، وىذا توجيو ذكره جماعة من أىل العمم-عز وجل-في النياية بعدما يرفعو اهلل 
ِإنِّي }و يبعمى ىذا النسق بترت -عز وجل-أن يكون كما ذكره اهلل  ،ألن القاعدة أن األصل في الكالم الترتيب

 ، فما المراد بالوفاة؟ [55آل عمران:] {ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ 
يت فالنًا وليا معنى في الشرع، أما معناىا في المغة: فيي بمعنى االستيفاء، تقول: وف   ،الوفاة ليا معنى في المغة

يعني: ُتعطى جزاءىا وافيًا غير ، [161آل عمران:] {َما َكَسَبتْ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس }حقو، يعني: أعطيتو وافيًا، 
مستوفيك روحًا وجسدًا، أن اهلل رفعو بروحو وجسده،  :، ما المراد بو؟ أي[55آل عمران:] {ِإنِّي ُمَتَوفِّيكَ }منقوص، 

، عمى معنى {ِإنِّي ُمَتَوفِّيكَ }استوفاه إليو، أو أن يكون المعنى عمى ىذا  ،من االستيفاء ،لم يقبض روحو فقط
  .ُبعد ، وىذا فيو{ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ }موفيك أجرك كاماًل غير منقوص،  :أو اإليفاء ،االستيفاء

جدت، وىنا ىو أن ُتحمل ألفاظ الشارع عمى المعاني الشرعية إن وُ  -واهلل تعالى أعمم-واألحسن من ىذا كمو 
 :الوفاة ليا معنى شرعي، معنى الوفاة الشرعي معروف ىو مفارقة الروح الجسد بنوعيو

 .النوع األول: الذي ىو الموت
والنوع الثاني: المفارقة األخرى التي يرتفع معيا اإلدراك دون أن يكون ذلك مفارقة تامة، يعني: ال يتحول الجسد 

نما الوفاة الصغرى أن يكون ذ -جماد-إلى جثة ىامدة   لك بارتفاع الروح ارتفاعًا غيبيًّاكما في الوفاة الكبرى، وا 
المَُّو َيَتَوفَّى اأَلْنُفَس ِحيَن }: -عز وجل-ىو النوم كما قال اهلل ويكون معو ارتفاع اإلدراك و  ،اهلل أعمم بكيفيتو

المَُّو َيَتَوفَّى }سماه موتًا، وسماه وفاة،  "والتي لم تمت في مناميا"، [24الزمر:] {َمْوِتَيا َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَيا
، يعني: حكم عمييا [24الزمر:] {َمَناِمَيا َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوتَ اأَلْنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي 

، وىو الذي -واهلل تعالى أعمم-فيذا ىو المراد  -عز وجل-، النائمة، فالكل يتوفاه اهلل {َوُيْرِسُل اأُلْخَرى} ،الموت
 عميو كثير من المحققين.

صمى اهلل عميو -وىو أن عيسى  ،أن ىذه األقوال الثالثة كميا تدور عمى شيء واحد ينبغي أن ُيعتقد :والخالصة
نما رفعو اهلل وىو  -وسمم قد رفعو  -تبارك وتعالى-جحانو يكون اهلل حي، وعمى ىذا القول الذي ذكرنا ر لم يمت وا 

وقد رآه  ،إلى المأل األعمى ،العالم العمويفي حال الوفاة الصغرى التي ىي النوم، ألقى النوم عميو ورفعو إلى 
كما ىو معموم، لكن الذي يجب أن نعتقده أن عيسى لم يمت، وسيموت في آخر  -عميو وسمم صمى اهلل-النبي 

 الزمان بعدما ينزل.
 .عز وجل-إن شاء اهلل - الجزئية الثانيةم عمى وسيأتي الكال

ياكم بالقرآن.أو   سأل اهلل أن ينفعنا وا 
 عمى نبينا محمد. وصمى اهلل
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 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
أو قد ُيستشكل  ،من ىذه السورة، مما ُيشكل 55وىي اآلية  ،عن اآلية األولى من سورة آل عمرانالكالم  لافال ز 

ِإْذ َقاَل المَُّو َيا ِعيَسى }: -تبارك وتعالى-أو ُيفيم عمى غير وجيو، وذلك قول اهلل  -تبارك وتعالى-في كتاب اهلل 
 إن ىذه اآلية لربما ُيستشكل فييا من ناحيتين:  :، وقمنا[55]آل عمران: {ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ 

إن في اآلية تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: إذ قال اهلل يا عيسى  :من أىل العمم من قالن ا  و األولى: ما يتعمق بالوفاة، 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ومتوفيك،  ،إني رافعك إلّي ومطيرك من الذين كفروا

ىذا خالف األصل، واألصل أن يكون الكالم عمى وجيو من الترتيب، وعمى ىذا فإن و عني: في نياية المطاف، ي
أقاويل أىل العمم قد تفرقت فييا، وذكرنا بعضيا، فمن قائل: إني متوفيك، أي: مستوفيك روحًا وبدنًا، أن اهلل رفعو 

ن اهلل كأنو طمأنو أن إ، وىذا فيو ُبعد، ومن قائل: نو يوفيو أجره كامالً إوليس الموت، ومن قائل:  ،بروحو وبدنو
ني "إ، يعني: -أعني الكفار من بني إسرائيل وىم الييود-نيايتو ستكون الوفاة وليس القتل كما أرادوا وكما دبروا 

أني قابضك من  إن المعنىلن تكون النياية بالقتل كما دبر ىؤالء الييود، وىذا فيو ُبعد، ومن قائل:  "متوفيك
المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،شبو بع، األقوال التي سبقتر،، وىذا ياأل

 .[04]الروم: {ُثمَّ ُيْحِييُكمْ 
ألن  ؛ المووين الوفاة تحمل عمى المعنى الشرعي الإ :فالحاصل أن أجود ىذه األقوال كما سبق ىو قول من قال

 ىو مفارقة الروح الجسد إما كميًّا، والمعنى الشرعي لموفاة معروف و ةألفاظ الشارع محمولة عمى المعاني الشرعي
نتفي معو الحياة بالكمية، يكون اإلنسان جثة ىامدة، أو يكون ذلك بمفارقة توذلك  ،وىو ما نسميو الموت الحقيقي

المَُّو َيَتَوفَّى اأَلْنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا }عز وجل: -وىي النوم، كما قال اهلل  ،الجسد مفارقة أخرى ينتفي معيا اإلدراك
َوُىَو الَِّذي }، فسماه موتًا ووفاة، وكذلك: [04]الزمر: {َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَيا َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوتَ 

الحمد هلل الذي أحيانا بعدما )): -صمى اهلل عميو وسمم-، ونحن نقول كما عممنا النبي [04]األنعام: {َيَتَوفَّاُكْم ِبالمَّْيلِ 
  .، فُسمي النوم موتًا، وىكذا(1)((أماتنا

 أن اهلل ألقى عميو النوم ورفعو إليو في ىذه الحالة. :أي ،فالمقصود أن مثل ىذا ىو األقرب في معنى ىذه اآلية
َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن }: -تبارك وتعالى-وأما الجزء اآلخر في اآلية الذي قد ُيستشكل وىو قولو 

أن النصارى  -عميو الصالة والسالم-، ومعروف أنو بعدما ُرفع المسيح [55]آل عمران: {َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ 
ثالث ثالثة، افترقوا إنو  :إنو ابن اهلل، وطائفة قالوا :إنو اهلل، وطائفة قالوا :انقسموا إلى ثالث طوائف: طائفة قالوا

                                                           

 (.4111) برقم المضجع، وأخذ النوم عند يقول ما باب واالستوفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسمم، أخرجو - 1



رق الثالث وبقوا عمى ىذا نحوًا من ثالثة قرون، ثالثمائة سنة وىم عمى ىذا التفرق واالختالف ولم إلى ىذه الف
ورسول لم يكن ليم ظيور عمى ىؤالء بالقوة والومبة، ثم بعد  ،إنو عبد هلل :قالوايكن ألىل الحق والتوحيد الذين 

 :فدخل ظاىرًا في النصرانية، حتى قيل ،وىو ممك الرومان ،ذلك جاء قسطنطين وىو رجل وثني كما ىو معروف
 -لصالة والسالمعميو ا-إنو أدخل النصرانية في الوثنية في الواقع، دخل ظاىرًا فييا ثم غمب القول بأن عيسى 

  .أو أنو ابن اهلل ،ثالث ثالثة
وُيعذبون  ،ورسولو ىذا قول صار أىمو ُينبذون وُيالحقوننو عبد اهلل إ :المقصود أن قول أىل التوحيد واإليمان

وىو الذي  ،وبنى ليم نحوًا من اثني عشر معبداً  ىذا وُيقتمون ويُحبسون ويمقون غاية األذى، وجاء قسطنطين
فصار الصوم  ،نو ارتكب ذنبًا فزاد في شير صوميم عشرة أيامإ :-زعموا-صور الكنائس، وىو الذي يقولون 

  .عندىم أربعين يوماً 
من تويير الديانة النصرانية حتى إنيم أداروا ظيرىم  مور كثيرة جدًّاوكذلك في وقتو أحل ليم الخنزير ووقعت أ

في خبره حينما  -عز وجل-كما قال اهلل  -عميو الصالة والسالم-ن بيا؛ ألن عيسى تمامًا لمتوراة التي ىم متعبدو 
، إلى أن [04]آل عمران: {الطِّيِن َكَيْيَئِة الطَّْيرِ  َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُمُق َلُكْم ِمنَ }قال لبني إسرائيل: 

، فيو جاء [54]آل عمران: {الَِّذي ُحرَِّم َعَمْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعونِ ِحلَّ َلُكْم َبْعَ  َوألُِ }قال: 
وضعيا  ،ووضع عنيم بع، اآلصار واألغالل التي ىي التكاليف الشاقة الثقيمة عمييم ،أحل ليم بع، األشياء

 ،القوانين ،لنصارى لمييود تركوا العمل بالتوراة، والتوراة فييا الشريعةعنيم، ىو لم ينسخ التوراة لكن لشدة عداوة ا
فصاروا بال  ،وما أشبو ذلك ،التي تتعمق باألخالق واآلداب والرقاقمور األالنظام، واإلنجيل كان الوالب عميو 

ظمى أو الكبرى، فصاروا ع ليم أو وضعوا كتابًا وضعوا فيو القوانين سموه: األمانة العضشريعة وال قانون، فو  
، ىذا الذي -عمييم الصالة والسالم-التي أنزليا عمى رسمو  -عز وجل-يعممون بو، فكان ذلك تبدياًل لشرائع اهلل 

، [10]الصف: {َفَأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّىْم َفَأْصَبُحوا َظاِىِرينَ }: -تبارك وتعالى-فما معنى قولو  ،حصل
   ؟ [55]آل عمران: {َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا}ورة الصف، وىنا في سورة آل عمران: ىناك في س

يعني: الذين -فبع، أىل العمم كابن القيم وابن كثير وأمثال ىؤالء من المحققين يقولون: لما كان النصارى 
َفَأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّىْم } ،أقرب إلى المسيح من الييود كانوا ظاىرين عمييم -ينتسبون إلى النصرانية

، فبعدما دخل قسطنطين في النصرانية صار النصارى أقوياء، وصار الييود [10]الصف: {َفَأْصَبُحوا َظاِىِرينَ 
كيم إحصاء الييود الذين يوجدون في المدن ُيذبحون في ممالك الرومان، ُيطمب في واليات الرومان وفي ممال

 .والقرى فكانوا ُيقتمون قتاًل ذريعًا، سمط اهلل عمييم قسطنطين ىذا
ىذا ىو المراد بالظيور أنيم لما كانوا أقرب لممسيح من الييود ظيروا  :فالمقصود أن من أىل العمم من يقول

ن كان عندىم ض عميو -راد، ولما كان المسممون أقرب لممسيح لكن ىذا الم ،الت وانحرافات وكفرالعمييم وا 
من النصارى صار المسممون ظاىرين عمى الييود والنصارى، فدحروا الييود في قريظة  -الصالة والسالم

ثم من  ،وأخرجوىم من الشام ،ودحروا مممكة النصارى الكبرى التي ىي الرومان ،ير والخندق وقينقاعضوالن
   . القسطنطينية التي بناىا قسطنطين الذي ذكرناه آنفًا، فيذا قول لبع، أىل العمم



وأتباعو حينما رفعوا راية  -صمى اهلل عميو وسمم-شار إليو كان عمى يد النبي أن ىذا الظيور الم :والقول اآلخر
: -عز وجل-كما قال اهلل  ،بو -لعز وج-فيذا ىو الظيور الذي وعد اهلل  ،وأعادوا الحق إلى نصابو ،التوحيد

َمَنْت َطاِئَفة  ِمْن َبِني َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْمَحَواِريِّيَن َمْن َأنَصاِري ِإَلى المَِّو َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأنَصاُر المَِّو َفآَ }
 {َوَكَفَرْت َطاِئَفة  } إسرائيل ىم النصارى،، ألنو أرسل إلى بني إسرائيل، آمنت طائفة من بني [10]الصف: {ِإْسرَاِئيلَ 

، ما ىذا الظيور؟ بع، أىل العمم يقول: بما أنو {َفَأيَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّىْم َفَأْصَبُحوا َظاِىِرينَ }ىم الييود، 
إن أصحابو حيث و  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لم يكن ليم ظيور في التاريخ فالظيور أنو ما كان في عيد النبي 

وىو الذي دعا إليو المسيح فكان ذلك ظيورًا عمى الييود  ،دعا إلى التوحيد -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 والنصارى وجميع طوائف المشركين، وىذا قول جيد قريب لو وجو، واهلل تعالى أعمم.

 اهلل.إن شاء -ىذا إيضاح ليذين المعنيين في اآلية مما قد ُيستشكل، ولعمو يكفي 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
-    وذلك في قولو  ،في اآلية الخامسة والخمسين من سورة آل عمران -تبارك وتعالى-فكنا نتحدث عن قولو 

الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك  ِإْذ َقاَل المَُّو َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطيُِّرَك ِمنَ }: -جل جاللو
، وقد فرغنا من الحديث -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [::آل عمران:] {ِقَياَمةِ َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َيْوِم الْ 

في سورة  -عز وجل-تكرار فإن مما ُيستعان بو عمى فيميا ما ذكره اهلل في الكالم ومن أجل أن ال يكون  ؛عنيا
َوَقْوِلِيْم ِإنَّا * َوِبُكْفرِِىْم َوَقْوِلِيْم َعَمى َمْرَيَم ُبْيتَاًنا َعِظيًما }: -تبارك وتعالى-وذلك في قولو  ،النساء في أواخرىا

نَّ الَّ  ِذيَن اْتَتَمُفوا ِفيِو َلِفي َشك  َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل المَِّو َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيْم َواِ 
، فيذه اآلية [=:6-;:6النساء:] {َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيوِ * ا َلُيْم ِبِو ِمْن ِعْمٍم ِإَّلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا ِمْنُو مَ 

 توضح االعتقاد الصحيح في ىذا الموضوع.
 -تبارك وتعالى-بعد ذلك ننتقل إلى اآلية الثالثة والسبعين من السورة نفسيا من سورة آل عمران وذلك في قولو 

 {آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّيارِ }يعني: الييود،  {َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكتَابِ }عن الييود: 
َوْجَو النََّياِر }وجيو،  :وجو النيار؛ ألنو أحسنو، وأحسن الشيء يقال لو :، يعني: أولو، وقيل لو[7>آل عمران:]

، فيذه خطة من أجل أن يثبطوا أىل اإليمان، فإذا رآىم الناس قد [7>آل عمران:] {َواْكُفُروا آِتَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ 
ثم بعد ذلك في آخر النيار يعمنون الردة، فيقول  ،وقد دخموا في اإليمان ،ىؤالء أىل عمم وأىل كتاب :آمنوا قالوا

آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّياِر }ليس ىذا ىو المقصود و ما تركوه إال لعمميم أنو باطل،  :الناس
ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُيَدى ُىَدى المَِّو َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما  َوَّل ُتْؤِمُنوا*  َواْكُفُروا آِتَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ 

وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد المَّوِ   .-عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [8>-7>آل عمران:] {ُأوِتيُتْم َأْو ُيَحاجُّ
آل ] ؟{ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُيَدى ُىَدى المَِّو َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوِتيُتمْ َوَّل }فيذه اآلية ما معناىا 

  .[8>عمران:
نيم إ :يقول عن ىؤالء -عز وجل-دخمت في ثنايا كالميم، اهلل  -عز وجل-ىذه جممة اعتراضية من كالم اهلل 

، أي: من [7>آل عمران:] {ي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّياِر َواْكُفُروا آِتَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ آِمُنوا ِبالَّذِ }قالوا: 
 كالم، ىذا من [8>آل عمران:] {َوَّل ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُيَدى ُىَدى المَّوِ }أجل أن يرجعوا عن دينيم، 

 أحد يؤتى أن دينكم تبع لمن إال تؤمنوا وال فإذا أردنا أن نسمع كالميم متصاًل فإنو يكون ىكذا: ،-عز وجل-اهلل 
، -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل يشاء من يؤتيو اهلل بيد الفضل إن قل ربكم عند يحاجوكم أو أوتيتم ما مثل

، أي: ال تنقادوا [8>آل عمران:] {ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكمْ َوَّل }وكيف يكون المعنى بيذا االعتبار؟ يكون ىكذا: 
-من العرب فقد حسدوه كما قال اهلل  -عز وجل-، وأما ىذا الذي بعثو اهلل عنوا وتصدقوا إال لمن كان ييوديًّاوتذ



 {ُحوَن َعَمى الَِّذيَن َكَفُرواْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتِ َوَلمَّا َجاَءُىْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد المَِّو ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعيُ }: -عز وجل
رم[<=البقرة:] أصمكم، يستفتحون تنس ،، يستفتحون يعني أنيم كانوا يقولون: سُيبعث نبي ونقتمكم معو قتل عاد وا 

َفَممَّا َجاَءُىْم َما }يعني يطمبون النصر يستنصرون بو عمى الذين كفروا، يعني: عمى العرب من األوس والخزرج، 
َل * َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو َفَمْعَنُة المَِّو َعَمى اْلَكاِفِريَن  ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِو َأنُفَسُيْم َأْن َيْكُفُروا ِبَما َأنَزَل المَُّو َبْغًيا َأْن ُيَنزِّ

ِبَغَضٍب }يعني: رجعوا،  {َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َفَباُءواَمْن يَ َعَمى }، يعني: الوحي والنبوة، [9<-<=البقرة:] {المَُّو ِمْن َفْضِموِ 
  .[9<البقرة:] {َعَمى َغَضبٍ 

 ، أي: ال تصدقوا{َوَّل ُتْؤِمُنوا}وحسدوا العرب، فقالوا:  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فالمقصود أن ىؤالء حسدوا النبي 
َوَّل ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع }، ىذا من العرب ال تؤمنوا لو؛ ألن ىذا رفعة لو ولقومو، وال تنقادوا إال لمن كان ييوديًّا

 ، يعني: كراىة أن يؤتى أحد مثل[8>آل عمران:] {َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوِتيُتمْ }ميم إذا وصمنا كال :، الحظ{ِديَنُكمْ 
والكتاب كان ينزل عمى بني إسرائيل حتى نقل اهلل ذلك منيم إلى ىذه األمة،  ،ما أوتيتم من النبوة والكتاب والوحي

 {ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد المَِّو ُيْؤِتيِو َمْن َيَشاءُ }كراىة أن يؤتى أحد مثمما أوتيتم فتستووا معيم، فاهلل يرد عمييم يقول: 
المَُّو ِمْن َفْضِمِو َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبرَاِىيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة  مُ َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَمى َما آتَاىُ }، [8>آل عمران:]

  ، فيذه اآليات كميا تدل عمى ىذا المعنى.[9:النساء:] {َوآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًما
، أي: ال تثقوا وتطمئنوا [8>عمران:آل ] {َوَّل ُتْؤِمُنوا ِإَّلَّ ِلَمْن َتِبَع ِديَنُكمْ }المعنى  إن :ومن أىل العمم من قال

أو يحتجون بذلك عميكم  ،وحقائق لغير أىل دينكم فيستوون معكم في العمم ،وأخبار ،من عمومفُتظيروا ما عندكم 
لما قال ليم في  -صمى اهلل عميو وسمم-، يقولون: ىذا موجود في كتبكم، والنبي -عز وجل-في المآل عند اهلل 

ما قال لكم ىذا إال ألنكم أنتم أظيرتم  :، عاتب بعضيم بعضًا قالوا(6)((القردة والخنازيريا أحفاد ))يوم قريظة: 
 .؟عميكم بمثل ىذه األمور حتى يحتجوافما الذي أدراىم  ،ىذه الحقائق أن بعضكم قد ُمسخ إلى قردة وخنازير

فيذا معنى ذكره بعض أىل العمم وىو اختيار الحافظ ابن كثير، والذي أظنو أن األول أجود منو؛ لداللة اآليات 
وحسدوا العرب أن تنتقل  -صمى اهلل عميو وسمم-؛ ألنيم حسدوا النبي -لم يؤمنوا-التي ذكرتيا أنيم فعموا ذلك 

، ال تطمئنوا وتثقوا فُتظيروا ما عندكم إال [8>آل عمران:] {ُنواَوَّل ُتْؤمِ }الرسالة إلييم، أما المعنى الثاني فيو ىكذا: 
  .ألتباع دينكم، إال لمن تبع دينكم، لماذا؟

يستوون معكم في العمم، أو يحتجون بيذه  :حاجوكم عند ربكم، يعني يقولونة أن يؤتى أحد مثمما أوتيتم أو يكراى
كراىة أن يؤتى أحد مثمما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم، ، أن يؤتى، أي: -عز وجل-المعمومات عميكم عند اهلل 

-حتجون بيذا عميكم عند اهلل أو ي ،لئال يؤتى أحد مثل الذي ُأعطيتم من الوحي والنبوة ؛ال تفعموا لئال يقع ذلك
 .جل جاللو

 رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم.-ختصر وممخص لما يمكن أن ُتوضح بو اآلية من أقوال السمف فيذا م
  أن ينفعنا بالقرآن الكريم. -عز وجل-سأل اهلل أو 

                                                           

 إسناد وىذا صحيح، حديث: "محققوه وقال ،(68:86) برقم المسند، في وأحمد ،(9>:) برقم صحيحو، في خزيمة ابن أخرجو - 6
 (.6<;) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،"ضعيف



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 عمران آل سورة من 201 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،القارئ في سورة آل عمران اآلية الثانية بعد المائة فمن اآليات التي لربما يستشكميا
-، فيذه اآلية أمر اهلل [201آل عمران:] {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }

 فييا بأمرين اثنين:  -عز وجل
ى لإلنسان ويتبادر لو ألول وىمة أنو صعب ال ُيطيقو، وذلك أن اءاألول: أن ُيتقى حق تقاتو، وذلك أمر قد يتر 

وقالوا بأن  ،، وليذا وقف عندىا كثير من العمماء(2)((كل بني آدم خطاء))اإلنسان ُمعرض لمغفمة والخطأ والبد 
، وتخمصوا من ىذا اإلشكال بيذه [21التغابن:] {َما اْسَتَطْعُتمْ َفاتَُّقوا المََّو }: -ىذه اآلية منسوخة بقولو جل وعال

 .الطريقة، والقاعدة أن النسخ ال يثبت مع االحتمال، بل البد من دليل يدل عميو
، [21التغابن:] {َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُتمْ }وىنا يمكن بيان ذلك من غير لجوء إلى النسخ، فاآلية األخرى وىي قولو: 

حق تقاتو عمى اهلل فاتقوا اهلل حق تقاتو ما استطعتم، اتقوا أي  ،األقرب أنيا ُمبينة ليذه اآلية في سورة آل عمران
، واإلنسان [181البقرة:] {ال ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا}قدر طاقتكم واستطاعتكم؛ ألن اهلل يقول في آخر البقرة: 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم، )): -صمى اهلل عميو وسمم-بأمر كما قال النبي  -عز وجل-إذا أمره اهلل 
   .(1)((وما نييتكم عنو فاجتنبوه

قاعدًا، فإن لم  عة، ال تستطيع أن تصمي قائمًا صل  فالقاعدة في باب المأمورات أن يؤتى بيا عمى قدر االستطا
تستطع فعمى جنب، ال تستطيع أن تتوضأ بالماء تتيمم وىكذا، فيذه ىي القاعدة في المأمورات، والمنييات الكف؛ 

يقال: إن إحدى  -واهلل تعالى أعمم-ما عميك إال أن تكف، ولذلك  ،ألن المنيي ال يكمفك شيئًا حينما تتركو
رضي -   ، كما قال ابن مسعود [201آل عمران:] {اتَُّقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتوِ }اآليتين ُمبينة لألخرى وليست بناسخة، 

-تقوى اهلل  ه، ىذ(3)"أن ُيطاع فال ُيعصى، وأن ُيذكر فال ُينسى، وأن ُيشكر فال ُيكفر"فيما صح عنو:  -اهلل عنو

                                                           

 ماجو، وابن ،(1999) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب الترمذي، أخرجو - 2
 ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا: "وقال ،(7127) برقم المستدرك، في والحاكم ،(9122) برقم التوبة، ذكر باب الزىد، أبواب
 (.9222) برقم الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،"يخرجاه

 بو يتعمق ال أو إليو، ضرورة ال عما سؤالو إكثار وترك ،-وسمم عميو اهلل صمى- توقيره باب الفضائل، كتاب مسمم، أخرجو - 1
 (.2337) برقم ذلك، ونحو يقع، ال وما تكميف

 المصنف، في شيبة أبي وابن ،(138/ 7) األولياء حمية في ُنعيم وأبو ،(22897) برقم الكبرى، السنن في البييقي أخرجو - 3
 (.1909) برقم ،الضعيفة السمسمة، انظر: ُنعيم أبي إسناد فوضع   ،مرفوعاً  بنكارتو األلباني الشيخ وقال ،(39223) برقم



 ،بيا لزوماً يأتي حق تقاتو عمى قدر االستطاعة، يبذل اإلنسان وسعو، أما الواجبات فعميو أن  -عز وجل
والمحرمات أن يكف عنيا لزومًا، وما زاد عمى ذلك من التطوعات فذلك ميدان واسع فيو يتنافس المتنافسون، 

  ىو الجزء األول من اآلية.في الدار اآلخرة، ىذا  -عز وجل-ويرتقي فيو الناس المراتب العالية عند اهلل 
، ومعموم أن اإلنسان [201آل عمران:] {َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }: -تبارك وتعالى-وىو قولو  :والجزء الثاني

إن الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يبقى بينو ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-ال يممك خاتمتو، والنبي 
، فكيف يستطيع اإلنسان أن يممك تحديد (9)((فيعمل بعمل أىل النار فيدخميا ،إال ذراع فيسبق عميو الكتاب وبينيا

ألول  لمقارئ ىاءيتر ، فيذا قد [201آل عمران:] ؟{َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }المصير أنو يموت عمى اإلسالم 
كمف بشيء غير داخل في لباب أن الخطاب إذا توجو إلى المفي ىذا اطاق، والقاعدة وىمة أنو من تكميف ما ال ي

واإلسالم وُيختم قدرتو فإنو يتوجو إلى سببو أو إلى أثره، فينا يتوجو إلى السبب، كيف يموت اإلنسان عمى الخير 
لَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َوَما َكاَن المَُّو ِلُيضِ }يقول:  -عز وجل-ل: من عاش عمى شيء مات عميو، واهلل الو بالسعادة؟ يق

ُىَو الَِّذي ُيَصمِّي َعَمْيُكْم َوَمالِئَكُتُو ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّمَماِت }، ويقول: [222التوبة:] {َىَداُىْم َحتَّى ُيَبيَِّن َلُيْم َما َيتَُّقونَ 
والتسديد كل ذلك  ،ينقمكم من ىداية إلى ىداية، فيحصل ليم التوفيق "يصمي عميكم"، [93األحزاب:] {ِإَلى النُّورِ 
في األحوال كميا، فمثل ىذا  -عز وجل-يعمل بطاعة اهلل  ،خمصًا لوا كان اإلنسان مقباًل عمى اهلل ميتحقق إذ

فُيختم لو بما عاش عميو،  ،وال ُيضيع سعيو ،بأكرم األكرمين أنو ال ُيخيب أممو وظنو -جل جاللو-الظن بالكريم 
حسن الظن ال يموتن أحدكم إال وىو ي))، ويقول: (2)((أنا عند ظن عبدي بي)): -عز وجل-وليذا يقول اهلل 

     .شاىد، وىذا شيء م(1)((بربو
وقع ألحدىم  :كم ال يتكممون وال ينطقون وال يسمعونقبل أيام لعمو ىاىنا يترجم لمصم الب أخبرني أحد اإلخوان

يؤذن؛ ألن ىذا الرجل عاش  ،شبو الغيبوبة وجمس يؤذن بصوت ُيسمعفدخل في المستشفى في حالة ت حادث
عمى الطاعة، ورأيت رجاًل بناتو يبكين خارج باب الغرفة في المستشفى من الحال التي آل إلييا من وجع في 

ال يفتر لسانو من ذكر  -عز وجل-هلل رأيتو بُأم عيني يذكر ا ،فاقد الوعي تماماً  ،وىو ال يعي شيئًا إطالقاً  ،كبده
 ُيبكى عميو؛ ألن مثل ىذا يمي  لسانو بما كان يمي  بو في حال الغيبوبة، فقمت ألبنائو: مثل ىذا  اهلل وىو في

ويعيش عمى الظمم  ،فاإلنسان ُيختم لو بما عاش عميو، فالذي يعيش عمى المعاصي ،الصحة والقوة والعافية
رس ُذكر في ولذلك بعض أىل الحساب من الف ؛غال بالدنيا فيمتيي بيا فإن ىذا ُيختم لووالفساد والفجور أو االنش

يقول كممات فارسية، كممات معناىا فال إلو إال اهلل،  :: قلعند الموت يقولون لويقول: "لإلشبيمي  "العاقبة"كتاب 
 ال إلو إال اهلل، قال:  :بو، فمما قيل لو: قل ابفتى مغرمً  ا، وآخر كان مولعً (7)بالحساب أرقام ىو ُمحاس  
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 (8)الجميل الخالق   ن رؤية  أشيى *** إلى فؤادي م   العميل لقاك   يا راحة   ىرحم  
 .ومات عمى ىذا

غتسل فييا، وآخر أولع بفتاة في بغداد جاءت كانت تبحث عن حمام من الحمامات العامة التي كانت تؤجر يُ 
نعم، تعني بابو ىو ُيشبو حمام منجاب، فخدعيا ودخمت، فعرفت أنو خدعيا،  ، قال:؟قالت: ىذا حمام منجاب

ليحضر خمرًا،  ؛، فقال: الساعة، فخرج مرتبكاً -تعني الخمر-حُسن أن يكون معنا ما يطيب فيو المقاء قالت: ي  
 ويقول:  ،وصار يييم في شوارع بغداد ،موقفخرجت بعده، فجاء فمم يجدىا فُأصيب في ع

ق دْ  ي ْوًما ق ائ م ة   ُرب   ي ا ب تْ  و  م ام   إ ل ى الط ر يقُ  أ ْين  ***  ت ع  اب   ح  ْنج   (9)م 
ال إلو إال  :قل ،يا فالن :ردد ىذا في الشوارع، فعند الموت قيل لوويمشي وي ،الحاصل أن الرجل صار مختال

 اهلل، قال: 
ق دْ  ي ْوًما ق ائ م ة   ُرب   ي ا ب تْ  و  م ام   إ ل ى الط ر يقُ  أ ْين  ***  ت ع  اب   ح  ْنج   م 

 نسأل اهلل العافية.
 غاني، حادث بالسيارة.األونحن نسمع ونرى أحوال الناس، من الناس من ُيختم لو وىو جالس يسمع 

خرجيا من بطنو في سمو يقول: بكرات أشرطة األغاني نأحد اإلخوان الموجودين معنا يحدثني عن رجل غ
 .، ُختم لو بيذا!من بطنو أشرطة األغاني الحادث ونحن نغسمو، بكرات

ال إلو إال اهلل، وىو يغني، فاإلنسان  :دم، يقولون لو: قلواآلخر الذي كان ُيغني وىو في االحتضار حينما صُ 
واحفظوا  ،-عز وجل-لزموا دين اهلل ا، أي: [201آل عمران:] {َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }ُيختم لو، فاهلل يقول: 

 حدوده فذلك مؤذن بأن تموتوا عمى ما عشتم عميو.
 أن يختم لنا ولكم بالسعادة، وأن يجعل عاقبتنا دائمًا إلى خير. -عز وجل-سأل اهلل أف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 األنفال سورة من 9 اآلية مع عمران آل سورة من 321و 321 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين
 اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.فسالم 

َوَلَقْد َنَصَرُكُم المَُّو ِبَبْدٍر }وذلك من اآليات التي لربما ُيستشكل فيميا:  ،في سورة آل عمران -عز وجل-يقول اهلل 
َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثالَثِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن * ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلْن 

ِميَن * ُمْنَزِليَن * َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف مِ  َن اْلَمالِئَكِة ُمَسوم
ْقَطَع َطَرفاا ِمَن ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكْم ِبِو َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد المَِّو اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم * ِليَ  َوَما َجَعَمُو المَّوُ 

{ َب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذمَبُيْم َفِإنَُّيْم َظاِلُمونَ الَِّذيَن َكَفُروا َأْو َيْكِبَتُيْم َفَيْنَقِمُبوا َخاِئِبيَن *  َلْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتو 
فييا باإلمداد  -عز وجل-، فيذه اآليات حيث وعد اهلل -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [321-321آل عمران:]

 لين.بثالثة آالف من المالئكة ُمنز  
ِمينَ َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِ }ثم قال:  آل ] {ِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمَسوم
 .[321عمران:

ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنمي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفيَن * }وفي سورة األنفال في اآلية التاسعة: 
، [31-9األنفال:] {يٌز َحِكيمٌ َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِو ُقُموُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد المَِّو ِإنَّ المََّو َعزِ َوَما 

الف في سورة آل عمران، ىل ذلك اآلالف والخمسة اآلفيذه األعداد المذكورة األلف في سورة األنفال، والثالثة 
 ةالف كانت في وقعاآلكمو في وقعة واحدة في وقعة بدر؟ أو أن الذي نزل األلف كانت في وقعة بدر والسبعة 

َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمَن }الف اآلُأحد؟ وىل نزلت الخمسة 
بيذه األعداد الثالثة المذكورة في ىذه اآليات قد ُيستشكل فيميا، وقد يمتبس عمى  ،[321آل عمران:] ؟{اْلَمالِئَكةِ 

 .من قرأ في مثل ىذه السور أو اآليات
َوَلَقْد }ىو أن ذلك جميعًا في غزوة بدر، وذلك أن اهلل يقول في سورة آل عمران:  -واهلل تعالى أعمم-والذي يظير 
َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا المََّو }، ضعفاء، ثالثمائة وأربعة عشر تقريبًا، [321آل عمران:] {َبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّةٌ َنَصَرُكُم المَُّو بِ 
 ، واذكر[321آل عمران:] {ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلْن َيْكِفَيُكمْ }نصركم }ِإْذ َتُقوُل{ ، [321آل عمران:] {َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

عز -، فاهلل [321آل عمران:] {أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثالَثِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْنَزِلينَ } :حينما قمت لممؤمنين
وكانوا يعرفون قتمى المشركين الذين قتميم المالئكة  ،كما في سورة األنفال أمدىم بألف، ىذه نزلت وقاتمت -وجل

الذين قتميم  ،يميل إلى الُزرقة أو نحو ذلك، ىؤالء ىم قتمى المالئكة ،بمثل ضرب السوط يتغير لون الجمد معو
، [32األنفال:] {ِذيَن آَمُنواِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأنمي َمَعُكْم َفثَبمُتوا الَّ }: -عز وجل-المالئكة، كما قال اهلل 



ِبَأنَُّيْم َشاقُّوا  َسأُْلِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اأَلْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُيْم ُكلَّ َبَناٍن * َذِلكَ }التثبيت 
رقبة وىو تحت العظم الذي تحت األعناق أعمى ال، ىذا كمو في بدر، اضربوا فوق [31-32األنفال:] {المََّو َوَرُسوَلوُ 

فيو ُيعمميم أين محال الضرب الموجع، وكيف يقطعون أطرافيم فيتعطمون ال ذن بو إذا ُضرب طار الرأس، األ
: يعني {َوَلَقْد َصَدَقُكُم المَُّو َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّوَنُيمْ }في ُأحد:  -عز وجل-يقدرون عمى حمل السالح، كما قال اهلل 

بإذنو الكوني أو بعممو، أو بإذن الشرعي؛ ألنو ىو  {ِإْذ َتُحسُّوَنُيْم ِبِإْذِنوِ }تصرمونيم صرمًا تقتمونيم قتاًل ذريعًا، 
ِمْنُكْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحبُّوَن }في ُأحد،  {َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتمْ }الذي أذن بحسيم، 

، صرف وجوىكم عنيم فوليتم [312آل عمران:] {َمْن ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اآلِخَرَة ثُمَّ َصَرَفُكْم َعْنُيْم ِلَيْبَتِمَيُكمْ 
 ،فالمقصود أن ىذه اآليات عمى األرجح جميعًا ىي في وقعة بدر أنزل ألفاً  ،منيزمين ووقع البالء الذي تعرفون

يعني: يردفيم غيرىم، من ىؤالء الذين يردفونيم؟ ىم ، [9األنفال:] {َأنمي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفينَ }عد و 
ي: أ، [321آل عمران:] {َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىمْ }لين، يعني: فوق األلف، ثالثة آالف ُمنز  

الفوران حيث  ،الفور الغضب ،أو من غضبتيم ىذه ،يأتون من ىذه الناحية، من ىذا الوجو الذي خرجن و المشرك
، [321آل عمران:] {َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىمْ } ،إنيم خرجوا انتصارًا لقتالىم وىزيمتيم في يوم بدر فخرجوا في يوم ُأحد

ذا قيل بأنيا نزلت في بدر بعمى القول  ن ناحيتيم ىذه، أو المدد الذي م "من فورىم ىذا"أنيا نزلت في ُأحد، وا 
حيث وعدىم بعض زعماء العرب فما  -مدد المشركين-فما جاء المدد  ،دوا بو، إذا جاء المدد نزل مدد السماءعوُ 

    .الفاآلخمسة الجاء المدد الزائد وىم 
الف والخمسة اآلوالعمماء مختمفون في نزول الثالثة  ،نزل األلف قطعاً  ،في يوم بدرفالحاصل أن المالئكة نزلت 

الف؛ ألنيا معمقة عمى شرط، وأيضًا ىؤالء الذين نزلوا من المالئكة قاتموا بال شك، ونزل المالئكة في يوم اآل
ا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنو } :-عز وجل-الخندق لكنيم لم يقاتموا كما قال اهلل 

ا َوُجُنوداا َلْم َتَرْوَىا ، فالجنود ىؤالء ىم المالئكة لكن ما حصل قتال في يوم [9األحزاب:] {َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا
فإني )): -عميو الصالة والسالم- جبريلالخندق، فألقوا الرعب في قموبيم وزلزلوا بيم، وكذلك في ُقريظة لما قال 

صمى -، ىذا جبريل يقول لمنبي (2)((وضعتم السالح، واهلل إن المالئكة لم تضع أسمحتيا))، وقال: (3)((مزلزل بيم
زلزل فإني م))وضع سالحو، فقال:  -عميو الصالة والسالم-بعد األحزاب، لما دخل يغتسل  -اهلل عميو وسمم

ُثمَّ َأنَزَل المَُّو }فزلزلوا بيم في يوم ُقريظة، وكذلك في يوم حنين لما حصل ما حصل من اليزيمة قال:  ،((بيم
 {زَاُء اْلَكاِفِرينَ َسِكيَنَتُو َعَمى َرُسوِلِو َوَعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأنَزَل ُجُنوداا َلْم َتَرْوَىا َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك جَ 

دفاعًا  -صمى اهلل عميو وسمم-توا أىل اإليمان، أما في ُأحد فثبت أنيم قاتموا بين يدي النبي ، فيؤالء ثب  [22التوبة:]
ال لما وقعت اليزيمة  اوذب   عنو، ولكن الذي يظير أنو لم ينزل مالئكة كما نزلوا في بدر وقاتموا مع المسممين وا 

 .كما ثبت ذلك في الروايات الصحيحة -عميو وسممصمى اهلل -أصاًل، لكان كانوا يقاتمون بين يدي النبي 
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 وبقيتيم رجالو، من سممة بن حماد مسمم، شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(21991) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 2
 ".الشيخين رجال من ثقات



 {َوَما َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى}عمران وفي سورة األنفال قال:  نى وىي: أن اهلل في سورة آلوىنا لفتة بعدما تبين المع
، فالنصر ال [31األنفال:] {المَّوِ َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد }، ىذا نزول المالئكة ىو ُبشرى فقط ال غير، [31األنفال:]

عدوا بثالثة آالف يكون من المالئكة، ثم انظروا في بدر كان عدد المسممين ثالثمائة وأربعة عشر ونزل ألف ووُ 
دمر ىؤالء جميعًا، ولكن اهلل ة ميما كان ممك واحد يستطيع أن يفالمسأل ،وبخمسة آالف، وعدد المشركين ألف

ولكن اهلل  ،أو غير مالئكة ،، فال تتعمق القموب بأحد من المخموقين سواء كانوا مالئكةيثبت أىل اإليمان بما شاء
، تارة بإنزال -عز وجل-بالطريقة التي شاءىا  -سبحانو وتعالى-يرسل جنوده فيحصل مراده  -عز وجل-

ا َوُجُنوداا َلْم َتَرْوَىا}المالئكة، وتارة بالريح  -صمى اهلل عميو وسمم-، ويقول النبي [9األحزاب:] {َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا
التي تيب من المشرق، والدبور ىي الريح التي ، والصبا ىي الريح (1)((ُنصرت بالصبا، وُأىمكت عاد بالدبور)): 

، وتارة باألمراض الغريبة التي ال يعرفونيا -تبارك وتعالى-من المغرب، فالرياح شرقية وغربية كميا من جند اهلل 
من قبل، وتارة بألوان اليوام والدواب والحشرات التي ال ُيعرف مثميا ونظيرىا، وتارة بالماء الرقيق السيال الذي 

منو حياة كل شيء يكون ىائجًا مدمرًا عنيفًا ال ُيبقي وال يذر بأسماء مختمفة تارة كارتينا،  -عز وجل-جعل اهلل 
وحزبو فيحصل بيم نكاية وُيري  ،جنود إبميس ،بيا جنود الظالم -عز وجل-دمر اهلل ا، ويرة أسماء كثيرة جد  وتا

فال تستطيع تمك المفاعالت والُقدر  ،عباده المؤمنين تمك اآليات العجيبة في ضعف الخمق -عز وجل-اهلل 
، فالتوكل يكون عميو -عز وجل-ذه جنود اهلل  تستطيع، فيال ،اليائمة واإلمكانات وترسانة األسمحة أن ترد الماء

وحده، والثقة تكون بو وحده، ال تكون الثقة بالمخموق، وال التوكل عمى المخموق، وال االعتماد عمى المخموق، 
نما اهلل    ىو الذي يستحق ذلك وحده دون سواه. -عز وجل-وا 

 .سأل اهلل أن ينفعنا بالقرآن الكريمأ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 عمران آل سورة من 031 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
منيا، دون  -عز وجل-في الكالم عمى اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل  -إن شاء اهلل-لعمنا نقتصر 

 التعرض لآليات التي قد ُيستشكل معناىا؛ ألن ىذا سيطول.
َبا َأْضَعاًفا َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُموا }: -تبارك وتعالى-من ىذه اآليات في سورة آل عمران قولو و  الرِّ

وىي تمك التي تصور حال  ،، فيذا نيي عن أكل الربا في صورة من أبشع صوره[031آل عمران:] {ُمَضاَعَفةً 
ينيانا  -تبارك وتعالى-أولئك الجشعين حيث يأكمونو أضعافًا مضاعفة عمى األصول التي لربما أقرضوىا، فاهلل 

راد بحال من األحوال، إذ إن لربا إذا كان قمياًل، فيذا غير ميأكل اعن ذلك، وليس معناه أن اإلنسان يجوز لو أن 
مضاعفة، بل لو الوىي أن يؤكل الربا باألضعاف  ،التحريم والنيي في اآلية ال يقتصر عمى ىذه الصورة وحدىا

أن "أنو زاد شيئًا يسيرًا بالمائة كالواحد في المائة أو النصف أو نحو ذلك فإنو محرم، وقد جاء في الحديث: 
س بعض من يتصدر وال فرق، وقد لبّ  ،، فقميل الربا وكثيره حرام(0)"الدرىم من الربا أشد من ست وثالثين زنية

كميا  ،إن ىذه المعامالت التي تتعامل بيا البنوك ال حرج فييا :قالو  ،اتإلفتاء الناس في بعض البالد قبل ُسنيّ 
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفةً }جائزة؛ ألن الذي يحرم ىو ما نص القرآن عميو وىو  ، فيؤالء ال [031آل عمران:] {ال تَْأُكُموا الرِّ

أو ثالثة بالمائة أو سبعة  ،بالمائةيأكمونو أضعافًا مضاعفة بل يأخذون ِنسبًا أو يعطون ِنسبًا تصل إلى اثنين 
ال تأكموا "يقال: إن مفيوم المخالفة في ىذه اآلية غير مراد، بمعنى أما ىذه األضعاف فميست موجودة، ف ،بالمائة

الربا إن لم يكن أضعافًا مضاعفة، ال أحد يقول بيذا من أىل  ليس معناه يجوز أكل "الربا أضعافًا مضاعفة
ن كان في نفسو حجة إال أنو في نحو سبع حاالت ال ُيحتج بو، فمن ذلك: أن تكون العمم، ومفيوم المخالف ة وا 

صف الحال التي كانوا عمييا حيث التي تف واقعًا معينًا إبان نزول القرآن، مثل ىذه اآلية اآلية نزلت توص  
سبعة  :لنيا فائدة قُ بنسبة يسمو  ،يأكمون الربا أضعافًا مضاعفة، الرجل يعطي اآلخر قرضًا بمائة ألف مثالً 

يعني تدفع -إما أن تودي  :بالمائة، فإذا جاء وقت األجل بعد أربعة أشير مثاًل ولم يكن عنده وفاء قال لو
ما أن ُتربي ،-المال ، فيزيده في األجل في مقابل الزيادة بيذه النسبة بالربا، ثم يدور األمر مرة بعد -تزيد- وا 
وال يزال موجودًا  ،وىذا الذي كان عميو أىل الجاىمية ،حتى يصير الربا أكثر من رأس المال ،مرة بعد مرة ،مرة

                                                           

 أبو لو روى فقد صحابيو، غير الشيخين رجال ثقات رجالو ا،مرفوعً  ضعيف: "وقال ،(70912) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 0
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 (.3321) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(7867) برقم



إلى يومنا ىذا، فالدول واألفراد والشركات والمؤسسات ُترىقيا الديون الضخمة التي أصابيا ىذا التضخم بسبب 
آلخر ينادون بضرورة التخمص من الربا، وقد قامت دعوات في بالد الغرب من قوم ال يؤمنون باهلل وال باليوم ا

 .ألنو الذي أنيك االقتصاد العالمي ؛الربا
نى ذلك أنو يجوز في غير ىذا التوصيف أن يأكل وليس مع ،ف واقعًا معيناً فالمقصود أن ىذه اآلية نزلت توصّ 

ًناَوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعمَ }: -وىي مثميا تماماً  -تبارك وتعالى-كقولو  ،اإلنسان الربا  {ى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ
وىو الزنا بأجرة، طيب ىل يجوز لإلنسان أن  "عمى البغاء"الممموكة،  الجواري ،ماءيعني اإل "فتياتكم"، [33النور:]

 ُيكرىيا إن لم تكن تريد التحصن؟ 
 الجواب: ال، ىل يجوز أن يسمح ليا ويعطييا الضوء األخضر لتزني إذا كانت ترغب في ىذا؟ 

ًنا}الزنا بأجرة  {َوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاءِ }قال:  -عز وجل-الجواب: ال، لكن اهلل   {ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ
كان لو جاريتان فأسممتا وكان ُيكرىين عمى "، ألن ىذا نزل ألن عبد اهلل بن ُأبي كما صح في الرواية: [33النور:]

َوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن }: -عز وجل-، الزنا بأجرة من أجل أن يتكسب، فقال اهلل (7)"البغاء
ًنا  ال َيتَِّخذِ }، طيب لو ما أرادت تحصنًا ُتمنع ويؤخذ عمى يدىا وتؤدب، وىكذا في قولو تعالى: [33النور:] {َتَحصُّ

، ىل يجوز ألحد أن يقول: نحن نريد أن نتولى [76آل عمران:] {اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ 
  .؟مع المؤمنين الكافرين

الجواب: ال، لكن ىذه نزلت في طائفة من المؤمنين تولوا بعض الكفار ضد بعض إخوانيم، فنزلت اآلية تتحدث 
فأصل الحكم أنو ال يجوز تولي المشركين بأي حال من األحوال وبأي  وتنيى ىؤالء، ،فوعن واقع حصل توص  

ال فإن اهلل   -عز وجل-صورة من الصور، وىكذا، فيذه اآلية ليست تحرم من الربا فقط األضعاف المضاعفة وا 
َفِإْن َلْم َتْفَعُموا * َبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن الرِّ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما َبِقَي ِمنَ }يقول في سورة البقرة: 

ْن تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِمُموَن َوال ُتْظَمُموَن  َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمنَ  ْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ * المَِّو َوَرُسوِلِو َواِ   {َواِ 
ما أن ُتربي، [760-729البقرة:] ْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ }، كانوا في الجاىمية يقولون: إما أن تقضي وا  ، [761البقرة:] {َواِ 

بإلغاء  ،بالعفو ،بإلغاء الدين بالتنازل {ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا}ار ظي فإنأ {َفَنِظَرةٌ }ما عندي وفاء اآلن  :قال
اتَُّقوا المََّو } :وذكرىم بالتقوى في أولو ،رىم بيذا، ذكّ [761البقرة:] {َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَمُمونَ َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر }بعضو 

َبا َوَذُروا َما َبِقَي ِمنَ   .[760البقرة:] {َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِو ِإَلى المَّوِ }، [726البقرة:] {الرِّ
َبا ال َيُقوُمونَ الَِّذيَن }ع صورة المرابي وبشّ  أن ذلك في القيام في يوم  من، عمى الراجح [721البقرة:] {َيْأُكُموَن الرِّ

، يعني: المعنى عمى األرجح من [721البقرة:] {اْلَمسِّ  ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمنَ }البعث من القبور 
ِإالَّ َكَما }سوس، مسوس، يعني: ال يقومون من قبورىم إال كقيام الممالم: إال كقيام -واهلل أعمم-أقوال المفسرين 

 ،سوس، يقوم ُيصرع، رأيتم الصرع كيفم، يعني: كقيام الم[721البقرة:] {اْلَمسِّ  َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمنَ 
يتمنى  ،أسابيع ،عشرة أيام اوالرجل الذي فيو صرع إذا وقع لو أمام الناس وفي مجمس يجمس حزينً  ،صورة بشعة

أن الناس ما رأوه كيف أنو يعض لسانو ويخرج الزبد من فمو وأنفو ويتشنج ويخبط ويضرب ونحو ذلك من غير 
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ن المرابو  -نسأل اهلل العافية-ورىم فيتأسى عمى ذلك غاية التأسي، ىؤالء يقومون من قب ،اىتداء وال شعور
ال تَْأُكُموا }: -تبارك وتعالى-يقوم ويقع ويسقط وبحال بشعة، فالمقصود أن ىذا ىو معنى قول اهلل  ،يتخبطون

َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفةً     ، وليس ذلك يعني أنو يجوز من غير األضعاف.[031آل عمران:] {الرِّ
ياكم بالقرآن العظيم -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين. ،أن ينفعنا وا    ويجعمنا وا 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 عمران آل سورة من 811 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
 وبركاتو. توعميكم ورحماهلل فسالم 

، وفي القراءة [888آل عمران:] {َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتواال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن }في سورة آل عمران:  -عز وجل-يقول اهلل 
 ة ٍ ِمنَ ْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا َفال َتْحَسَبنَُّيْم ِبَمَفازَ يَ ال }األخرى المتواترة: 

-في مسنده عن ابن عباس  -رحمو اهلل-، ىذه اآلية اشتير فييا ما أخرجو اإلمام أحمد [888آل عمران:] {اْلَعَذابِ 
 ،رافعواسمو أرسل مواله أو بوابو  ،أن مروان بن الحكم حينما كان أميرًا عمى المدينة": -رضي اهلل تعالى عنيما

 ،[888آل عمران:] {َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتواال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن }سألو عن ىذه اآلية: ااذىب إلى ابن عباس ف :وقال لو
 ابن فقال أجمعون، لنعذبن ا،بً معذ   يفعل لم بما يحمد أن وأحب ،ىتأ بما فرح منا امرئ كل كان لئنوقال: قل لو: 

ذْ } :عباس ابن تال ثم الكتاب، أىل في ىذه نزلت إنما ؟اآلية وىذه مالكم: عباس  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اللُ  َأَخذَ  َواِ 
 َأنْ  َوُيِحبُّونَ  َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحونَ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل }: وتال اآلية، ىذه ،[887: عمران آل] {ِلمنَّاسِ  َلُتَبيُِّننَّوُ  اْلِكتَابَ 
 إياه فكتموه شيء عن -وسمم عميو اهلل صمى- النبي سأليم: "وقال ،[888: عمران آل] {َيْفَعُموا َلمْ  ِبَما ُيْحَمُدوا
 كتمانيم من أتوا بما وفرحوا إليو، بذلك واستحمدوا عنو، سأليم بما أخبروه قد أن   أروه قد فخرجوا بغيره، وأخبروه

رضي اهلل -فيذا القول عن ابن عباس  ،، يعني: أنيم قد أخبروه وأعمموه كأنيم تمدحوا بذلك(8)"عنو سأليم ما إياه
أخذوا بظاىر ىذا الكالم وظنوا أن ىذا مشيور غاية الشيرة في تفسير اآلية، حتى إن الكثيرين لربما  -عنو

رضي اهلل تعالى -فاألمر كما قال حذيفة  ،فيو ال يختص بيم ،الوعيد يختص بالييود، ولعل األمر بخالف ذلك
وما  ،ان من بيضاء أو حسنة فيي لكمما ك -يعني الييود-نعم بني العم "حينما ُذكر لو قول كيذا فقال:  -عنو

 :واألشياء السيئة تقولون ،ىذه نزلت فينا :، يعني: أن األشياء الجيدة تقولون(2)"كان من سوداء أو سيئة فيي ليم
                                                           

 صفات كتاب أوائل في ومسمم، ،"الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(2782) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 8
 لنعذبن معذبا يفعل لم بما يحمد أن وأحب أتى بما فرح منا امرئ كل كان لئن: "ولفظو ،(2778) برقم وأحكاميم، المنافقين
: عباس ابن تال ثم الكتاب، أىل في اآلية ىذه أنزلت إنما اآلية؟ وليذه لكم ما: -عنيما تعالى اهلل رضي- عباس ابن فقال أجمعون،

ذْ }  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل }: عباس ابن وتال اآلية، ىذه ،[887:عمران آل] {َتْكُتُموَنوُ  َواَل  ِلمنَّاسِ  َلُتَبيُِّننَّوُ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اللُ  َأَخذَ  َواِ 
 عن -وسمم عميو اهلل صمى- النبي سأليم": عباس ابن وقال ،[888:عمران آل] {َيْفَعُموا َلمْ  ِبَما ُيْحَمُدوا َأنْ  َوُيِحبُّونَ  َأَتْوا ِبَما َيْفَرُحونَ 

 إياه كتمانيم من أتوا بما وفرحوا إليو، بذلك واستحمدوا ،عنو سأليم بما أخبروه قد أن أروه قد فخرجوا بغيره، وأخبروه إياه فكتموه شيء
 ".عنو سأليم ما

 ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ } اآليات ىؤالء عن حذيفة رجل سأل: قال، البختري أبي عن ،(784) برقم تفسيره، في الرزاق عبد أخرجو - 2
: قال، [82:عمران آل] {اْلَفاِسُقونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ }، [229:البقرة] {الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ }، [44: المائدة] {اْلَكاِفُرونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ 
 قد طريقيم لتسمكن واهلل كال، حموة كل ولكم،  رةمُ  كل ليم كانت إن إسرائيل بنو لكم اإلخوة نعم: "قال، إسرائيل؟ بني في ذلك :فقيل



حتى لو كانت اآلية نازلة في الييود، مع أن  ،نزلت في الييود، يعني: أن العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب
ىذا ليس صريحًا في النزول، بل ىو من قبيل التفسير، يقول: ىذه اآلية  -اهلل عنيما رضي-قول ابن عباس 

 .ولكنيا تشمل ىؤالء وغيرىم ،فيم داخمون في معناىا ،نزلت في نفر من الييود، يعني: نزلت في ىؤالء
ن جماعة من "أ: -رضي اهلل تعالى عنو-وسبب نزوليا ىو ما أخرجو الشيخان من حديث أبي سعيد الُخدري 

، طبعًا ىم فرحوا "، لما رجعفمما قفل ،في بعض مغازيو -صمى اهلل عميو وسمم-المنافقين تخمفوا عن رسول اهلل 
واستحمدوا  ،فمما رجع جاءوا إليو واعتذروا إليو"، -صمى اهلل عميو وسمم-بتخمفيم وقعودىم خالف رسول اهلل 

، ىذا صريح في ىذا الحديث الُمخرج في الصحيحين أن سبب نزول ىذه اآلية ليس (3)"فنزلت ىذه اآليةعنده 
ويفرحون بتخمفيم  -صمى اهلل عميو وسمم-يتخمفون عن رسول اهلل الذين الييود بل نزلت في ىؤالء المنافقين 

 ع بما لم ُيعط  المتشب)): -صمى اهلل عميو وسمم-وقعودىم ثم بعد ذلك يتشبعون بما لم يعطوا، وليذا قال النبي 
واهلل تعالى -، ولذلك يقال في معناىا [888آل عمران:] {َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا} ،(4)((كالبس ثوبي زور

يدخل في معناىا كل من أتى شيئًا مما  -كما قال الحافظ ابن القيم وجماعة من المحققين-ن ىذه اآلية إ :-أعمم
حب أن ُيحمد بما لم يفعل، ثم بعد ذلك أيضًا ي ،أو المعصية ،أو البدعة ،عميو من الشرك -وجلعز -حرمو اهلل 

ال فإن المؤمن م   -صمى اهلل عميو وسمم-ن سرتو حسنتو، كما أخبر النبي فيذه ليست من صفات أىل اإليمان، وا 
ممو الرجل ثم يطمع عميو الناس عن العمل الذي يع -صمى اهلل عميو وسمم-ل النبي ئا س، ولم  (5)، وساءتو سيئتو

-، واهلل (6)((عاجل بشرى المؤمن)): بأن ىذا -صمى اهلل عميو وسمم-بعد ذلك من غير قصد منو، فأخبر النبي 
، فالمؤمن يفرح [58يونس:] {ُقْل ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوا ُىَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ }يقول:  -عز وجل

إليو وال يكون معذبًا بسبب ىذا، ولكن ىذه اآلية فيمن  -عز وجل-بالعمل الطيب والعمل الصالح الذي يوفقو اهلل 
يتشبع بو وىو لم يفعل،  ،حب أن ُيحمد بشيء ما فعموأو الكفر أو الشرك، وي ،والذنب ،والمعصية ،فرح بالمخالفة

، ولشيرة قول ابن -واهلل تعالى أعمم-وليس كذلك، فيذا ىو معنى اآلية  ،موأنو بذل وأنو قد ،يوىم الناس أنو فعل

                                                                                                                                                                                                 

 الحمية في نعيم وأبو ،"يخرجاه ولم الشيخين شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(3288) برقم المستدرك، في والحاكم ،"الشراك
(4/879.) 

 صفات كتاب أوائل في ومسمم، ،(4567) برقم ،(أتوا بما يفرحون الذين يحسبن ال) باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 3
 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عيد في المنافقين، من رجاال أن الخدري سعيد أبي عن ،(2777) برقم وأحكاميم، المنافقين

 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول خالف بمقعدىم وفرحوا عنو، تخمفوا الغزو إلى -وسمم عميو اهلل صمى- النبي خرج إذا كانوا
 ِبَما َيْفَرُحونَ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  اَل }: فنزلت يفعموا، لم بما يحمدوا أن وأحبوا وحمفوا إليو، اعتذروا -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قدم فإذا
 .[888: عمران آل] {اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَمَفاَزة ٍ  َتْحَسَبنَُّيمْ  َفاَل  َيْفَعُموا َلمْ  ِبَما ُيْحَمُدوا َأنْ  َوُيِحبُّونَ  َأَتْوا
 المباس كتاب ومسمم، ،(5289) برقم الضرة، افتخار من ينيى وما ينل، لم بما المتشبع باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - 4

 (.2829) برقم يعط، لم بما والتشبع وغيره المباس في التزوير عن النيي باب والزينة،

 وأحمد ،(2865) برقم الجماعة، لزوم في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - 5
 فقد -المروزي وىو- إسحاق بن عمي غير الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح، إسناده: "محققوه وقال ،(884) برقم المسند، في

 (.2546) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"ثقة وىو الترمذي، لو روى

 (.2642) برقم تضره، وال بشرى فيي الصالح عمى أثني إذا باب واآلداب، والصمة البر كتاب مسمم، أخرجو - 6



 ،في الييود، وأنو ال بأس عمييم إذا وقعوا في مثل ىذا الصنيعحتى ظن الكثيرون أنيا  -رضي اهلل عنو-عباس 
عز -اهلل  ل عمى غير مرادوىي التي قد ُتحم   ،فمن أجل ذلك أدخمتيا في اآليات التي نذكرىا في ىذه الميالي

 منيا. -وجل
 
 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 عمران آل سورة من 911 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
وأبانوا معنى  ،سينمنيا، ولربما تعمق بيا بعض الممب   -عز وجل-اآلية األخيرة التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 

  جل جاللو.-، وىذه اآلية ليا نظائر في كتاب اهلل -عز وجل-ال يريده اهلل 
سن أو ح ،أو الشيادة ليم باإليمان ،وأعني بذلك تمك اآليات التي لربما ُيفيم من ظاىرىا الثناء عمى أىل الكتاب

 .عز وجل-والقبول عند اهلل  ،العاقبة والجنة
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم }في سورة آل عمران:  -تبارك وتعالى-فمن ذلك قول اهلل  َواِ 

َيْشَتُروَن ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا َقِميًًل ُأْوَلِئَك َلُيْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َربِِّيْم ِإنَّ المََّو َسِريُع  َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن ِلمَِّو ال
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما أُْنِزَل ِإَلْيِيمْ }، [911آل عمران:] {اْلِحَسابِ  ، فيذه اآلية {َواِ 

، {َلُيْم َأْجُرُىمْ }وأثبت ليم األجر  ،والشيادة باإليمان ،فييا في ىذا السياق الثناء عمييم -عز وجل-ذكر اهلل 
 وحسن العاقبة، فيل ىذه لعموم أىل الكتاب؟ 

آل ] {ْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِيمْ َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإلَ }الجواب: ال؛ ألن ىذه اآلية صريحة في المؤمنين منيم 
وأنو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وبالوحي إلى النبي  ،، فالذين يؤمنون بما ُأنزل إلينا يؤمنون بالقرآن[911عمران:

ولم يتابعوه ىم  -صمى اهلل عميو وسمم-، طوائف أىل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول اهلل رسول من عند اهلل حقًّا
وال يجوز ألحد أن يشك في ىذه الحقيقة، ومن شك طب النار، ال يدخمون في ىذه اآلية بل ىم ح ،كفار قطعاً 

؛ ألنو مكذب بالقرآن، وقد -عز وجل-من دين اهلل  خارجٌ  ،حكميم يو كافر، ُيحشر محشرىم، ويكون لوفييا ف
ؤمنين يؤمنون ىؤالء من الم :ويقول ،ظير بعض من ُيمبس في عصر اليزيمة، في عصر الخذالن والخور

 .بكتاب ويؤمنون باهلل، ومثل ىؤالء يدخمون الجنة، والجنة ليست فقط لممسممين
 بيده، محمد نفس والذي))أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-نقول: ال، الجنة فقط لممسممين، وقد صح عن النبي 

 أصحاب من كان إال بو، أرسمت بالذي يؤمن ولم يموت ثم نصراني، وال ييودي، األمة ىذه من أحد بي يسمع ال
 .(9)((النار

                                                           

 الممل ونسخ الناس، جميع إلى -وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 9
 (.951) برقم بممتو،



ىذا  :ويقال ،مسمم في اليوم اآلخر ُيعَطى ييوديًّا أو نصرانيًّا أنو أخبر أن كل -صمى اهلل عميو وسمم-وصح عنو 
، يعني: كأنو عتق لو من النار، أو يكون فداء لو من النار، فيُقحم فييا ذلك الييودي أو (2)من النار كفكاك

 النصراني.
ن من سورة قولو في اآلية الثانية والستي -عز وجل-التي لربما ُيفيم منيا معنى ال يريده اهلل  ومن ىذه اآليات

اِبِئيَن َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ }البقرة:  َََمُيْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ اِلًحا 
 ، كل من تابع نبيًّا-صمى اهلل عميو وسمم-قبل بعث النبي ، فيذه في أتباع األنبياء [22البقرة:] {ْجُرُىْم ِعْنَد َربِِّيمْ أَ 

، أتباع عيسى، أتباع -صمى اهلل عميو وسمم-وكان عمى الدين الذي لم ُيحرف فيم يدخمون الجنة، أتباع موسى 
ن أّما الصابئو  ،كل الذين اتبعوىم ،أتباع صالح، جميع أتباع األنبياء، أتباع ىود، -عميو الصالة والسالم-نوح 

ث ليم نبي، وُفسر بأنيم طائفة من النصارى كانوا عمى عُفسر بأنيا طائفة من الموحدين عمى الفطرة لم ُيبف
 .التوحيد

فالمقصود أن كل تابع لنبي قبل أن ُينسخ ذلك الدين فإنو إن كان عمى دين النبي من غير تحريف فإنو موعود 
سوادًا عظيمًا فظن أنيم أمتو، فُأخبر أنيم  -صمى اهلل عميو وسمم-بدخول الجنة، تعرفون الحديث: لما رأى النبي 

ىذه اآلية، وكذلك في آية آل عمران أن فالحاصل  ، يعني: يدخمون الجنة،(1)-عميو الصالة والسالم-أمة موسى 
َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُموَن آَياِت المَِّو }لما ذكر أىل الكتاب قال:  -عز وجل-لما قال اهلل 

اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن َِي  َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعنِ ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر * آَناَء المَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدوَن 
اِلِحينَ  َََمْن ُيْكَفُروُه َوالمَُّو َعِميٌم ِباْلُمتَِّقينَ *  اْلَخْيرَاِت َوُأْوَلِئَك ِمَن الصَّ ، [995-991]آل عمران: {َوَما َيْفَعُموا ِمْن َخْيٍر 
 .صمى اهلل عميو وسمم-نوا عمى دين نبي قبل مبعث رسول اهلل فيذه اآليات كميا في الذين كا

منوا بو كآية آل عمران التي ذكرتيا آنفًا، أعني: آوالقسم اآلخر من اآليات ىي في أولئك الذين اتبعوا رسول اهلل و 
نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأنْ } ِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن ِلمَِّو ال َيْشَتُروَن ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا َواِ 

الرَّاِسُخوَن َِي اْلِعْمِم ِمْنُيْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما  َلِكنِ }: -عز وجل-، وكذلك يقول اهلل [911آل عمران:] {َقِميًًل 
ًلَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن ِبالمَِّو وَ  ، [922النساء:] {اْلَيْوِم اآلِخرِ ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِمَك َواْلُمِقيِميَن الصَّ

، -صمى اهلل عميو وسمم-  فيم تابعوا النبي  ،"يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبمك" ،فيذه اآلية في المؤمنين
يؤمنون أنو رسول يتبعونو؟ أبدًا،  ،؟-صمى اهلل عميو وسمم-فيل أىل الكتاب اآلن يؤمنون بما أنزل عمى محمد 

: -تبارك وتعالى-لو ىم أكفر الخمق، والنصارى ىؤالء الذين في عصرنا جمعوا بين الضالل والغضب في قو 

                                                           

 من فداي ىذا: يقول نصراني أو بييودي يأتي إال القيامة يوم مؤمن من ما)): بمفظ ،(91251) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 2
 السندي الرحمن عبد بن نجيح وىو- معشر أبي لضعف ضعيف إسناد وىذا السياقة، ىذه بغير صحيح: "محققوه وقال ،((النار

 وىو ،"التعجيل" رجال فمن الوليد، بن خمف غير الشيخين، رجال ثقات رجالو وبقية ثابت، بن ومصعب -ىاشم بني مولى المدني
 ".ثقة

 ورأيت األمم، عميّ  رضتعُ )): بمفظ ،(1191) برقم ،بعدُ  كرهوذِ  موسى وفاة باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، أخرجو - 1
 الجنة المسممين من طوائف دخول عمى الدليل باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،((قومو في موسى ىذا: فقيل األفق، سد كثيرا سوادا
 (.221) برقم عذاب، وال حساب بغير



الِّينَ } بأن غير المغضوب  -صمى اهلل عميو وسمم-، فسرىا النبي [7الفاتحة:] {َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَمْيِيْم َوال الضَّ
عمييم ىم الييود عرفوا الحق فأنكروه، والُضالل ىم النصارى ضموا بجيميم، أما اليوم فيم جمعوا بين الضالل 

اِبُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر }ة: دوالغضب، وفي سورة المائ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّ
ًََل َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنونَ  ، ىذا في الذين كانوا من أتباع األنبياء قبل مبعث [21المائدة:] {َوَعِمَل َصاِلًحا 

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن }: قولو، وكذلك في -ى اهلل عميو وسممصم-رسول اهلل 
ليس ىم النصارى  ، لماذا[22المائدة:] {َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى

شيء تركوه وما فعموه  ىل ىناك ،-نسأل اهلل العافية-، ىؤالء يذبحون المسممين يفرونيم فريًا ؟الموجودين اآلن
  .إلى اآلن؟

ِإْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء }: -عز وجل-وكيف الحقد، كما قال اهلل  ،رأيتم في سجن أبي غريب كيف يفعمون
، فالحاصل ىم أعداء لكن إن يظفروا بكم [2الممتحنة:] {وا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُيْم َوأَْلِسَنَتُيْم ِبالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ َوَيْبُسطُ 

  .كما رأينا -نسأل اهلل العافية-تتحول العداوة إلى عمل بسط اليد والمسان 
، [22المائدة:] {َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرىَوَلَتِجَدنَّ }: -عز وجل-والمقصود أن قول اهلل 

َذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُيْم * َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسِّيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ال َيْسَتْكِبُروَن }لماذا؟  َواِ 
ََاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِىِدينَ  الدَّْمِع ِممَّا َعَرَُوا ِمنَ  ِمنَ َتِفيُض  َوَما َلَنا ال ُنْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما *  اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا 

اِلِحيَن  َجاَءَنا ِمنَ  ، [25-22المائدة:] {َجنَّاتٍ  ُو ِبَما َقاُلواالمَّ  َََأثَاَبُيمُ * اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأْن ُيْدِخَمَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ
من الدمع! فمثل ىؤالء ال  ا سمعوا القرآن ترى أعينيم تفيضالييود والنصارى إذمن ن و فيؤالء اآلن الموجود

َََوْيٌل }ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاىدين، فالبد أن ُنكمل اآلية، فال يصح أن نقول:  :تفيض أعينيم وال يقولون
َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن } ،[5:الماعون] {الَِّذيَن ُىْم َعْن َصًلِتِيْم َساُىونَ }، ونسكت، [1:الماعون] {ِلْمُمَصمِّينَ 

َذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى * ُروَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسِّيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ال َيْسَتْكبِ  َواِ 
النجاشي ومن  ،من أىل الكتاب -صمى اهلل عميو وسمم-ن بمحمد ، فيؤالء المؤمنو [21-22المائدة:] {الرَُّسوِل َتَرى

وخبرىم في  القرآن،  -رضي اهلل عنو-ىبان الذين بكوا لما قرأ عمييم عبد اهلل بن رواحة من القسس والر  وكان مع
َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُو }وُيبين ذلك آية األعراف اآلية الخامسة والخمسون بعد المائة وىي قولو:  ،معروفذلك 

َََممَّا َأَخَذْتُيمُ  َََعَل السَُّفَياُء  َسْبِعيَن َرُجًًل ِلِميَقاِتَنا  يَّاَي َأُتْيِمُكَنا ِبَما  الرَّْجَفُة َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْىَمْكَتُيْم ِمْن َقْبُل َواِ 
َِْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَيا َمْن َتَشاُء َوَتْيِدي َمْن َتَشاُء َأْنَت َوِليَُّنا عز -، إلى أن قال اهلل [955األعراف:] {ِمنَّا ِإْن ِىَي ِإالَّ 

ُء َواْكُتْب َلَنا َِي َىِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوَِي اآلِخَرِة ِإنَّا ُىْدَنا ِإَلْيَك َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشا}عنو:  -لوج
ز ع-، لما قال اهلل [957األعراف:] {ََالَِّذيَن آَمُنوا ِبوِ }، إلى أن قال: [952األعراف:] {َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ 

ِل َيْأُمُرُىْم الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُو َمْكُتوًبا ِعْنَدُىْم َِي التَّْورَاِة َواإِلنِجي}بعدىا:  -وجل
اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُيْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغًلَل الَِّتي  الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَمْيِيمُ  اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُيمُ  ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَياُىْم َعنِ 

ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعوُ  ََالَِّذيَن آَمُنوا ِبِو َوَعزَّ ، إلى آخر اآلية، [957األعراف:] {َكاَنْت َعَمْيِيْم 
سماع القرآن إال لكفار الذين ال يزيدىم سماع اآليات أو وليست في ا ،فيي في المؤمنين قطعًا من أىل الكتاب

عراضًا، والقرآن مميء باآليات التي تذكر كفر أىل الكتاب ونكوليم كفرًا وعتوًّا  ،وتتوعد ىؤالء بالنار والعذاب ،وا 



في آيات كثيرة، لعمي أتعرض لشيء من ذلك  ضع من ىذا القرآن وبين مخازييمافي مو  -عز وجل-ولعنيم اهلل 
 في مجمس آخر.

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 عمران آل سورة من 911 اآلية عن الكالم تتمة

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
   أما بعد: ،أجمعين

نَّ ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَل }في سورة آل عمران:  -تبارك وتعالى-فكنا نتحدث عن قولو  َواِ 
، اآلية، وما شابو ذلك من [999آل عمران:] {ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِيْم َخاِشِعيَن ِلمَِّو ال َيْشَتُروَن ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا َقِمياًل 

وما أشبو  ،أو األجر ،اآليات التي ُيفيم من ظاىرىا الثناء عمى أىل الكتاب، أو الوعد ليم بالنجاة في اآلخرة
 الصتو أن ىذه اآليات عمى نوعين: ذلك، وبّينا ما خ

حيث إنيم تابعوا نبييم قبل  ،منيا ما يتحدث عن طائفة من أىل الكتاب آمنوا بنبي وكانوا عمى الجادة -
  .يجزييم ويثيبيم ويدخميم الجنة -عز وجل-فاهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم- مبعث رسول اهلل

-  والطائفة األخرى من اآليات وىي تمك اآليات التي تتحدث عن طائفة من أىل الكتاب آمنوا بمحمد  -
َعَداَوًة  َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاسِ }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،وآمنوا بما ُأنزل إليو ،-صمى اهلل عميو وسمم

 {ا ِإنَّا َنَصاَرىِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُيْم َمَودًَّة ِلمَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلو 
َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسِّيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ال َيْسَتْكِبُروَن } :كمل اآلية، ثم ال نقف ىنا فقط بل ن[88المائدة:]

َذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُيْم َتِفيُض ِمنَ *  اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا  الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمنَ  َواِ 
عنيم، فيذه اآلية بينا  -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [88-88المائدة:] {ينَ آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِىدِ 

ىبان الذين لما سمعوا القرآن من مياجرة الحبشة نيا نزلت في النجاشي ومن كان معو من القسس والر أ
وأقروا بما  ،لحاىم وابتمتبكوا  -رضي اهلل عنو-كجعفر  -صمى اهلل عميو وسمم-من أصحاب النبي 

مم قطع اآليات عن سياقيا وتحريف الك، فال يجوز -عميو الصالة والسالم-وآمنوا برسول اهلل  ،جاء بو
عز -عند اهلل  إلى دين من أديان ىؤالء أنو ينجوعن مواضعو زعمًا بأن كل من كان متابعًا أو منتسبًا 

 وأنو مؤمن. ،-وجل
صمى اهلل عميو -وأن كل من لم يؤمن ببعث محمد  ،كفر أىل الكتابوكنت اليوم أريد أن أورد اآليات التي تبين 

أن ذلك من العي، كأني أريد  خمد في النار، وأنو ليس بمؤمن، ثم رأيتوأنو م ،وبرسالتو وبالقرآن أنو كافر -وسمم
بت في ثالساعة، أو أن أثبت أننا في الميل اآلن في ىذه لميالي من رمضان، كأني أريد أن أثبت أن ىذه اأن أ

تبارك -النيار أن الشمس طالعة، فالقضية من الوضوح بمكان، في سياق طويل في سورة البقرة يبدأ من قولو 
ْمُتُكْم َعَمى اْلَعاَلِمينَ  َيا َبِني ِإْسرَاِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتيَ }: -وتعالى ، ثم ذكر [77البقرة:] {الَِّتي َأْنَعْمُت َعَمْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ
 {َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى المََّو َجْيَرةً }وتمردىم حتى قالوا:  ،كثيرة من كفر ىؤالء وعتوىم وتعالييم أموراً 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب آِمُنوا ِبَما َنزَّْلَنا ُمَصدًِّقا ِلَما َمَعُكْم } :، وكذلك في سورة النساء في آيات كثيرة[55البقرة:]



، وما أشبو ذلك [77النساء:] {ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًىا َفَنُردََّىا َعَمى َأْدَبارَِىا َأْو َنْمَعَنُيْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبتِ 
 .تيددىم بيامن اآليات التي ي

 ،[78المائدة:] {ثَاِلُث َثالَثةٍ  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المَّوَ } :وكذلك في سياق طويل في سورة المائدة كما سمعنا
، ثم ذكر أمورًا كثيرة من كفرىم [83التوبة:] {النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن المَّوِ  اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُن المَِّو َوَقاَلتِ  َوَقاَلتِ }

فال يجوز  ،بين قبائحيمابن مريم، أمور كثيرة جدًّا، آيات طويمة تقرر ىذا وتولعنيم عمى لسان داود وعيسى 
صمى اهلل عميو -لمسمم بحال من األحوال أن يحكم بأن ىؤالء محققون لمنجاة بحال من األحوال؛ ألن النبي 

 ولم يموت ثم نصراني، وال ييودي، األمة ىذه من أحد بي يسمع ال بيده، محمد نفس والذي))يقول:  -وسمم
، [99آل عمران:] {ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد المَِّو اإِلْسالمُ }، واهلل يقول: (9)((النار أصحاب من كان إال بو، أرسمت بالذي يؤمن

، لكن في عصر [85آل عمران:] {اْلَخاِسِرينَ  ِفي اآلِخَرِة ِمنَ  َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسالِم ِديًنا َفَمْن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىوَ }
 ،وُيحسنون ما ىم عميو ،اليزيمة يبدأ التراجع فتزل قدم بعد ثبوتيا، فيبدأ طوائف من المنيزمين يدافعون عن ىؤالء

التشبو عمى مر  جدقبل ىذا العصر، وُ  اويحكمون ليم باإليمان وبالنجاة في الدار اآلخرة، ىذه ال نعرف ليا نظيرً 
 .(8)((سنن من كان قبمكم نّ لتتبع)): -صمى اهلل عميو وسمم-وقال النبي  ،العصور

، أما أن نحكم بأن ىؤالء عمى حق، وأنيم عمى دين صحيح، وأن -صمى اهلل عميو وسمم-كل ذلك أخبر عنو 
أو بعض -بو عمى مر العصور، الميم إال الفالسفة  ، فيذا ال أعمم قائال-عز وجل-ىؤالء ينجون عند اهلل 

 .فإنو يمكن أن يصل -عز وجل-الذين قالوا: كل من سمك طريقًا إلى اهلل  -الفالسفة
وال حاجة لعرض تمك اآليات الطويمة؛ ألن ىذا مما يطول بو المقام،  ،ىذه أمور ينبغي أن ُيتفطن ليا :فأقول

ي لربما تُفيم عمى غير وجييا من سورة آل عمران، وصمى اهلل عمى نبينا وبيذا نكون قد انتيينا من اآليات الت
 وعمى آلو وصحبو. ،محمد

                                                           

 الممل ونسخ الناس، جميع إلى -وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 9
 (.958) برقم بممتو،

 ،((قبمكم كان من سنن لتتبعن)): -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب البخاري، أخرجو - 8
 (.8669) برقم والنصارى، الييود سنن اتباع باب العمم، كتاب ومسمم، ،(7883) برقم



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سمسمة كيف نفيم ىذه اآلية
 من سورة النساء 1اآلية 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
تبارك -قولو  منيا -تبارك وتعالى-اآليات التي لربما ال تُفيم عمى وجييا أو تُفيم عمى غير مراد اهلل  فمن

َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا }: من سورة النساء في أول آية -وتعالى
 {يبااَما ِرَجاًلا َكِثيراا َوِنَساءا َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرقِ َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنيُ 

 {ْم َرِقيبااَواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيكُ }: -أعني قولو-، فيذه اآلية [1النساء:]
سألك باهلل أ، تقول: {َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبوِ }المعنى ، {واألرحامِ }المتواترة ، وفي القراءة األخرى [1النساء:]

َواتَُّقوا المََّو }، والمعنى اآلخر: -جل جاللو-أن تقطعوىا، بل صموىا كما أمركم اهلل  ، أي: واتقوا األرحام  واألرحام  
عمى ما كانوا عميو في الجاىمية، يقول: أسألك باهلل  أي: تساءلون بو وباألرحام  ، {الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو واألرحامِ 

وىذا ىو سبب إيراد ىذه اآلية، وليس المعنى أنو  ،بذلك -عز وجل-رىم اهلل فذك   ،، وكان ذلك من عادتيموبالرحم  
والحمف ال يكون إال باهلل أو بأسمائو  ،ألن ذلك من قبيل الحمف ؛-عز وجل-يجوز لإلنسان أن يسأل بغير اهلل 

نما جرى ذلك عمى ىذا المعنى عمى ما كانوا يتعاطونو في جاىميتيم، ىذا ما يتعمق بيذه اآلية، وال  ،وصفاتو، وا 
    أطيل بالكالم في الكالم عمييا.

اْلَيتَاَمى َأْمَواَلُيْم َوًل َتَتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َوًل  َوآُتوا}: -تبارك وتعالى-ومن اآليات أيضًا من سورة النساء قولو 
ْن ِخْفُتْم َأًلَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن }، إلى أن قال: [2النساء:] {تَْأُكُموا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ  َواِ 

، الشائع الذائع عند [3النساء:] {َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأًلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةا َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكمْ  النَِّساِء َمْثَنى َوُثالثَ 
وأن البقاء عمى واحدة  ،الكثيرين من طالب العمم ومن غيرىم أن ىذه اآلية تدل عمى أن األصل في الزواج التعدد

 ،، يقولون: فاألصل ىو التعدد[3النساء:] {َفِإْن ِخْفُتْم َأًلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةا } ،أنو استثناء -االقتصار عمى واحدة-
ن كانت اآلية تحتممو إال أن غيره قد يكون أولى منو  واهلل تعالى -وليس البقاء عمى زوجة واحدة، فيذا المعنى وا 

نْ }وىو قولو:  ،ذكرىا في سياق معين -عز وجل-، وذلك أن اهلل -أعمم  {ِخْفُتْم َأًلَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى َواِ 
أن ال تعطييا حقيا من المير كمير مثيالتيا أو من النفقة فُتظمم؛ ألنو  ، يعني: أن اليتيمة إن خشيت  [3النساء:]

وال يعطييا ميرًا يصمح لمثميا، أو أنو لربما أبقاىا عنده من  ،طالب بحقيا فيتزوجيا اإلنسان لجمالياي ال أب ليا
 ؛غير زواج؛ ألنيا في ح جره مثاًل ثم من أجل ماليا ولكنو ال رغبة لو في التزوج منيا، وأيضًا ال يريد أن تتزوج

 .لئال يذىب ذلك المال الذي في يدىا وىو طامع فيو



أال تعدلوا في ىؤالء الفتيات اليتيمات  "أال تقسطوا"إن خشيتم  "إن خفتم"يقول ليم:  -عز وجل-فالمقصود أن اهلل 
أن ال تقسط مع ىذه  عميكم، إن خشيت   -عز وجل-ما ضيق اهلل  ،ىن فعندكم مجال رحب واسعمو إن تزوجت

ولست محصورًا بيذه اليتيمة التي  ،أمامك مجال رحب ،أو أربع افتزوج اثنتين أو ثالثً  ،اليتيمة فقد وسع اهلل عميك
تخاف أن ال تعدل معيا، إال إن كنت تخشى أال تعدل مع الجمع مع التعدد فتقتصر عمى واحدة؛ ألن ىذه اآلية 

أن ذلك عمى سبيل التوسعة في بيان  ،-واهلل تعالى أعمم-ذكرت في ىذا السياق فيذا ىو المعنى األقرب 
أو  اأمامك مجال رحب تزوج اثنتين أو ثالثً  :فيو يقول ،لتي قد ال يعدل معياالمندوحة عن التزوج بيذه اليتيمة ا

  .أربع، وعمى ىذا ال تكون اآلية دالة عمى أن األصل في الزواج التعدد عمى ىذا المعنى
مثنى "وىو أن بعضيم فيم  -ولكن القائل بو قميل وىو انحراف عظيم في فيم اآلية-وىناك أيضًا معنى آخر 

، قال بعض من انحرف انحرافًا أربعو  افمعنى ذلك أنو يتزوج اثنتين وثالثً  ،أن ىذه الواو لمجمع "اعوثالث ورب
شاذ ال ُيمتفت  ،بعيد ،كثيرًا في فيم اآلية: يجوز لإلنسان أنو يتزوج بتسع احتجاجًا بيذه اآلية، وىو قول ُمطرح

 ذكرتو فقط من باب أننا تعرضنا لآلية.عد في خالف العمماء المعتبر، وال ي ،إليو بحال من األحوال
ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا }: -تبارك وتعالى-ومن اآليات أيضًا في سورة النساء قولو  َوالالَّ

 {نَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل المَُّو َلُينَّ َسِبيالا َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكْم َفِإْن َشِيُدوا َفَأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاىُ 
، فيذه اآلية ليست باقية عمى ىذا الحكم، الحكم ليس عمى ما دل عميو ظاىر ىذه اآلية، بل ىذه اآلية [11النساء:]

خذوا ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك قبل أن ينزل الحكم الناسخ الذي ُيبين أحكام الزناة، والنبي  ،منسوخة
عز -، واهلل (1)((قد جعل اهلل لين سبيال: البكر بالبكر جمد مائة وتغريب عام، والثيب الرجم ،خذوا عني ،عني
لبتة أإذا زنيا فارجموىما ))يعني: الثيب،  ،((والشيخ والشيخة))قد أنزل آية ثم ُنسخ لفظيا وبقي حكميا  -وجل

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن } :ظيا منسوخ، أما ىذه اآليةفول باق  ، فحكميا (2)((واهلل عزيز حكيم ،نكااًل من اهلل َوالالَّ
، فيي منسوخة الحكم باقية المفظ، ولذلك ال يفيم أحد أن [11النساء:] {ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكمْ 

  .قد ُنسخحكميا أن تبقى في البيت حتى تموت، ال، ىذا إذا زنت المرأة 
 {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكْم َفآُذوُىَما}وىنا أيضًا من باب أن الشيء بالشيء ُيذكر قد ُيشكل قولو تعالى معو: 

أن المراد عمل قوم لوط، وليس ىذا ىو المراد  -رضي اهلل تعالى عنيم-، فقد فيم منيا بعض السمف [11النساء:]
نما معنى اآلية كما قال بعض أىل العمم: -واهلل أعمم- ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا }، وا  َوالالَّ

، ىذا حكم النساء الزواني قبل نزول الناسخ، [11النساء:] {َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكْم َفِإْن َشِيُدوا َفَأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلُبُيوتِ 
، يعني: الرجل والمرأة يشتركان في اإليذاء [11النساء:] {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكمْ }س لمنساء، ثم قال: ىذا في الحب

، فاألولى [11النساء:] {َفآُذوُىَما َفِإْن تَاَبا َوَأْصَمَحا َفَأْعِرُضوا َعْنُيَما}وىو الضرب والزجر بالقول وما أشبو ذلك، 
وىذه صيغة مذكر ُعبر بالمذكر تغميبًا عمى المؤنث وىذا ال  "المذان"و ، "والالتي"في الحبس خاصة في النساء 

 إشكال فيو، ىذا معنى.
                                                           

 (.1161) برقم الزنى، حد باب الحدود، كتاب مسمم، أخرجو - 1

 برقم المسند، في وأحمد ،(2112) برقم الكبرى، في والنسائي ،(2113) برقم الرجم، باب الحدود، أبواب ماجو، ابن أخرجو - 2
 (.2613) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،"ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،(21212)



، "والالتي"وبعض أىل العمم قال: إن اآلية األولى في األبكار من الرجال والنساء، وىذا فيو ُبعد؛ ألن اهلل قال: 
 في الثيب. ،المتزوجينالنساء عمى الرجال، قالوا: واآلية الثانية في  ُيغمبوال 

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِيُدوا َعَمْيِينَّ َأْرَبَعةا ِمْنُكمْ }وبعضيم قال: اآلية األولى:  ، [11النساء:] {َوالالَّ
، من الرجال والنساء [11النساء:] {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكمْ }يعني ىذه في المرأة إذا زنت، سواء كانت ثيبًا أو بكرًا، 

أن اآلية  -واهلل تعالى أعمم-، والذي أظنو أقرب [11النساء:] {َفآُذوُىَما}من الثيبين كما قال بعض أىل العمم 
فاألولى تتعمق بالحبس وىو  ،األولى في النساء في الحبس، واآلية الثانية في الرجال والنساء من حيث األذى

، وليس المراد [11النساء:] {َوالمََّذاِن َيْأِتَياِنَيا ِمْنُكمْ }تتعمق باألذى بالضرب والزجر، فقال: مختص بالنساء، والثانية 
 أعزكم اهلل ومن يسمع.- ،من عمل عمل قوم لوط

ياكم بالقرآن العظيم -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى  ،أن ينفعنا وا  وأن يجعمنا وا 
 وآلو وصحبو. ،نبينا محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 71 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
جل -من سورة النساء قولو  -تبارك وتعالى-عمى غير مراد اهلل  ،التي قد تُفيم عمى غير وجييا من اآليات

، فقد يتوىم أو [71النساء:] {ِإنََّما التَّْوَبُة َعَمى المَِّو ِلمَِّذيَن َيْعَمُموَن السُّوَء ِبَجَياَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريبٍ }: -جاللو
يظن كثير ممن يقرأ ىذه اآلية أن المراد بذلك أن من عمل معصية جياًل منو أنيا معصية أن اهلل يتوب عميو، 

وىو ال  -جل جاللو-وليس ىذا ىو المراد قطعًا باتفاق أىل العمم، ومعموم أن اإلنسان إذا وقع في معصية اهلل 
عز -ال يؤاخذ، واهلل  ول جياًل ُيعذر بو مثمو أنأي أنو جي   ،يليعمم أنيا معصية وكان معذورًا بمثل ىذا الج

 .ال يكمف قبل بموغ الخطاب -وجل
فاإلنسان الذي قد يفعل ذنبًا وىو ال يدري أن اهلل حرمو فيو ال يؤاخذ عميو اتفاقًا إال إذا  ،فالعمم شرط في التكميف

 أدري أن : أنا الفي بمدنا ىذه لو جاء واحد وقال  ُيعذر بو، مثلال ،و بمثموكان ىذا الجيل مما ال ُيعذر مثمُ 
مثاًل قبل سقوط كن قد يوجد إنسان في بالد نائية  أدري أن الخمر حرام، فيذا قد ال ُيعذر، لالالصالة واجبة، 

 ،وىم يظنون أن الخمر مباح ،اإلسالم ىإل ونممن ينتسب وناالتحاد السوفيتي يوجد في الجميوريات ُأناس كثير 
بل لربما لم يعرف الواحد منيم إال ثالثة فروض ثالث صموات في اليوم والميمة،  ،ًا من المحرمات ُمباحةوأن كثير 

 أو ُيعذر بعضيم، ليس ىذا مقام البحث. ،فيؤالء قد ُيعذرون
فيو جاىل، إذ إنو لو عرف اإلنسان ربو معرفة  -عز وجل-كل من عصى اهلل  "بجيالة"فالمراد بيذه اآلية 

عميو فعصاه فيو جاىل، فيذه  عمى معصيتو إطالقًا، فكل من اجترأأحد  نبغي وكما يميق ما اجترأيحة كما يصح
أن ُيطبقوا عمى أن معنى ىذه اآلية أن كل من عصى اهلل  -رضي اهلل عنيم-ىي الجيالة، ولذلك كاد السمف 

 .فيو جاىل
، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من [71النساء:] {ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريبٍ }بعد ذلك:  -تبارك وتعالى-وقولو 

اْلَمْوُت َقاَل  التَّْوَبُة ِلمَِّذيَن َيْعَمُموَن السَّيَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىمُ  َوَلْيَستِ }: -تبارك وتعالى-قريب، وكذلك قولو 
، المقصود بمن حضره الموت أي حال النزع والغرغرة؛ [78النساء:] {ِإنِّي تُْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن َيُموُتوَن َوُىْم ُكفَّار  

بمغت الغرغرة  ،بمغت الحمقوم ،ألن التوبة ال تقبل في حال خاصة عندما تبمغ الروح الحمقوم، فإذا بمغت التراقي
  .يكون لمروح صوت معين ىنا ال تقبل التوبة، وفي حال عامة وىي إذا طمعت الشمس من مغربيا

ويصح إسالمو، ويدل عمى ىذا أدلة  ،كون اإلنسان في مرض الموت مثاًل فإنيا تقبل توبتوكا ما قبل ذلك أم  
صمى اهلل -لما جاء لمييودي، شاب ييودي في مرض الموت، فعرض النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-منيا: النبي 



، فالمقصود أن "إال اهلل عميو اإلسالم فنظر إلي أبيو، فقال: أطع أبا القاسم، فقال: أشيد أن ال إلو -عميو وسمم
 .(7)((الحمد هلل الذي أنقذه بي من النار)): -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا نفعو، وقال النبي 

كممة  ،ال إلو إال اهلل :قل))قال: عمو أبا طالب في مرض الموت  -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك دعا النبي 
-، فيذا في مرض الموت، فأبو طالب في تمك الحال لم تصل روحو إلى حد الغرغرة (2)((أحاج لك بيا عند اهلل

، ىذا ما -واهلل تعالى أعمم-ىذا ىو الفرق، ففرق بين مرض الموت وبين وصول الروح إلى الحمقوم  ،-الحمقوم
  يتعمق بيذه اآلية.

النَِّساِء ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم  َناُت ِمنَ َواْلُمْحصَ }: -تبارك وتعالى-وآية أخرى أيضًا من سورة النساء وىي قولو 
يَن َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ ِكتَاَب المَِّو َعَمْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفحِ 

والمحصنات من "، [22النساء:] {اَح َعَمْيُكْم ِفيَما َترَاَضْيُتْم ِبِو ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضةِ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفِريَضًة َوال ُجنَ 
، يعني: -عز وجل-  عمى األرجح من أقوال المفسرين يعني يحرم عميكم أن تتزوجوا غير ما ذكر اهلل  "النساء

، إلى آخره، [22النساء:] {ُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ ُحرَِّمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياتُ }أن تتزوجوا من ضمن المحرمات قال: 
ِإالَّ َما َمَمَكْت }، اتثيب ، ذوات األزواج أو الحرائر سواء كن أبكارًا أو[22النساء:] {النَِّساءِ  َواْلُمْحَصَناُت ِمنَ }

اء من نسوالمحصنات من ال :-واهلل تعالى أعمم-فمعنى ىذه اآلية عمى األقرب من أقوال المفسرين  {َأْيَماُنُكمْ 
، إذا [22النساء:] {ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكمْ }كانت في ع صمة زوج من الحرائر، من كانت يحرم أن يتزوجيا اإلنسان، 

ولو كانت ذات زوج، فإن كانت متزوجة ُتستبرأ بحيضة  ممون فعندئذسباىا المس ،وقعت بأيدينا عن طريق السبي
انقطعت حبال النكاح بينيا وبين زوجيا حتى لو كان وجوده معمومًا، ليا زوج معروف لكن طالما ثم توطأ، فقد 

في  ،ت بيده، من صارت في سيموعأنيا وقعت سبيًا في يد المسممين فيجوز ليم أن يستمتعوا بيا، يعني: من وق
ِو َعَمْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِكتَاَب المَّ } ،نصيبو، فتكون بممك اليمين

، ىذا ىو الشاىد الذي من أجمو [22النساء:] {ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ 
فيما أعرف -نترنت قبل أيام في أشير المواقع في اإل أن أحد الرافضةأوردت ىذه اآلية في ىذا المقام، وىو 

  .كتب يقول: إن ىذه اآلية دليل عمى جواز نكاح المتعة، وذلك ليس بصحيح -أشير المواقع
وطائفة كثيرة من  ،والشنقيطي ،وابن القيم ،فيذه اآلية عمى ما قالو المحققون وىو اختيار الحافظ ابن كثير

عت بيا تمذذت بيا بالنكاح ت، يعني: ما استم[22النساء:] {َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ }المحققين 
، وليذا -واهلل تعالى أعمم-ضعيا، ىذا معنى اآلية ن المير في مقابل ما استحل من بوالوطء فأعطيا المير؛ أل

الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْن  َواْلُمْحَصَناُت ِمنَ } ا:يفسر بعضو بعضً  ة والقرآندة المائفي سور  -عز وجل-قال اهلل 
ل ط، ما المقصود بو لم  [5المائدة:] {َقْبِمُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  يم، عام أىل الكتاب والمحصنات من نسائا بين ح 

  .المقصود بو؟ ، ما[5المائدة:] {ِإَذا آَتْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ }قال: 
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ا، وحتى عمى القول بأنيا في نكاح المقصود بو الميور، تتزوجيا وتعطييا المير، فالقرآن يفسر بعضو بعضً 
رضي اهلل تعالى -وقد صح عن عمي  ،فيذا منسوخ -وىذا تحتممو اآلية-المتعة كما قال بو طائفة من أىل العمم 

 ر، والذي يظي(2)"حرم المتعة نكاح المتعة عام خيبر -وسممصمى اهلل عميو -أن النبي "في الصحيحين:  -عنو
أنيا ُأبيحت إباحة مؤقتة بعد ذلك، وىذا مثال عمى ما ُنسخ مرتين عند  -واهلل تعالى أعمم-من مجموع األدلة 

عام  -صمى اهلل عميو وسمم-ثم بعد ذلك حرميا النبي  ،بعض أىل العمم، ُأبيحت إباحة مؤقتة بعد ذلك إبان الفتح
 .، وىو في صحيح مسمم(2)الفتح

، وما ُنقل -رضي اهلل تعالى عنو-فنكاح المتعة حرام، والعجيب أن الذي روى الحديث ىو عمي بن أبي طالب 
فإنو قد رجع عنو، فيكون ىذا يشبو اإلجماع، أن نكاح المتعة،  (5)عن ابن عباس من أنو أجاز نكاح المتعة

يا، ئأو دراىم أو نحو ذلك نكاحًا مؤقتًا بمدة ينتيي بانتيا ،والمقصود بنكاح المتعة أن يتزوج امرأة عمى ثوب
وال  ،اثيستمتع بيا ال يحصل بو مير  اتزوج امرأة ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات أو ليمة أو ليمتين أو أسبوعً يف

ريت مثل حجز الخطوط، إذا جاء الوقت المعين ما اشتُ  ،ما يترتب عمى النكاح من أمور، فإذا انتيت المدة انتيى
ُألغي ىذا الحجز، فيذا نفس الشيء، جاءت الساعة الخامسة عصرًا من اليوم الفالني انتيى ىذا النكاح  ،التذكرة
، فيذا عمى ىذا القول يكون منسوخًا، وال يجوز [22النساء:] {َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِو ِمْنُينَّ } ،تمقائياً 

ال يكون زانيًا. ،يجوز أن يتزوج اإلنسان نكاح متعة بحال من األحوال :ألحد أن يبقى مع ىذا ويقول   وا 
ياكم بالقرآن العظيم، وأن ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد وأسأل اهلل أن ينفعنا وا   ،يجعمنا وا 

  وعمى آلو وصحبو.
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 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

الرَِّجاُل }: -جل جاللو-قولو  في سورة النساء -تبارك وتعالى-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 
اِلَحا َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِيْم َفالصَّ ُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ ِلمْ  َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَّل  َغْيِب ِبَما َحِفَظ المَُّو َوالَّلَّ
القيام عمى قرر في ىذه اآلية أن القوامة لمرجل، وىي من ي -عز وجل-، اهلل [34النساء:] {َتْبُغوا َعَمْيِينَّ َسِبيًَّل 

 ويغار عمييا، وذلك ألمرين:  ،فالرجل ىو الذي يرعى المرأة ويحفظيا ،الشيء بالحفظ والتدبير والرعاية
ت الرجل افي عقمو، قدر  ،، وذلك أن اهلل فضل الرجل في كثير من الممكات"بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض"

وىذا أمر معروف لدى األطباء وغيرىم، وتالفيف المخ الموجودة لدى الرجل  ،العقمية أكمل من قدرات المرأة
طة الجأش والضبط بار أكبر من حجم دماغ المرأة، كذلك قدرة الرجل عمى  دماغ الرجل تشريحيًّاأكثر، وحجم 

فيو من  وما أعطاه اهلل ،لممشاعر وما أشبو ذلك أقوى بكثير من المرأة، إلى غير ذلك من المعاني كقوة الجسم
 .وطمب الرزق وما أشبو ذلك ،البسطة مما يصمح لمعافسة الحياة

نفق عمى ى المرأة وليست المرأة ىي التي تنفق عم"، فالرجل ىو الذي يجب عميو أن يوبما أنفقوا من أمواليم"
نما المراد أن اهلل  ،الرجل، ليس ىذا ىو موضع الشاىد اِلَحاُت َقاِنتَاتٌ }قال:  -عز وجل-وا  ، [34النساء:] {َفالصَّ

 .يعني: طائعات مديمات لمطاعة ألزواجين
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ }، أي: تحفظو في غيبتو، [34النساء:] {َحاِفَظاٌت ِلْمَغْيِب ِبَما َحِفَظ المَّوُ } ، [34النساء:] {َوالَّلَّ

دىا وولييا والقائم بالمعروف؛ ألنو سيعيا عمى الزوج، ألن القوامة لو ويجب عمى المرأة أن تطيع الزوج وىو ترفّ 
لو ))ثبت عنو أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-، والنبي -عز وجل-في غير معصية اهلل  عمى شأنيا فتطيعو

أنو لو كان في جمده ُقرحة "، وصح عنو: (1)((كنت آمرًا أحدًا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجيا
 .(2)"فمحستيا ما أدت حقو
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: وقال ،(2767) برقم المستدرك، في والحاكم ،(12614) برقم المسند، في وأحمد ،(5365) برقم الكبرى، في النسائي أخرجو - 2
 (.7725) وبرقم ،(3148) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث ىذا"



ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ } ، يعني: تترفع، الشيء الناشز المرتفع، أرض ناشزة يعني مترفعة، تترفع [34النساء:] {َوالَّلَّ
وبحقو عمييا، فإن  -عز وجل-، يكمميا يذكرىا باهلل [34النساء:] {َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ }عمى طاعة الزوج، 

ن لم تقبتقبمت فبيا وِنعم ، وىذا انتقال من األدنى من األسيل إلى [34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }ل ، وا 
فاليجر، وىذا ىو الشاىد الذي أوردت من أجمو  ظيبدأ باألسيل فيبدأ بالوعظ فإن لم ينفع الوع ،األشد بالتدريج

واىجروىن، ما قال: فعظوىن  :، ما قال[34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }ىذه اآلية، وذلك أن اهلل قال: 
نما قال:  ، فاليجر ىنا [34النساء:] {َواْضِرُبوُىنَّ }ثم قال: ، [34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }واىجروىن، وا 

ولذلك فإن عامة أىل العمم سمفًا وخمفًا يقولون: اليجر إنما  ؛راشمقيد وليس بمطمق، مقيد في المضجع وىو الف
ن اختمفوا في توصيفو، بعضيم يقول: يد  ر ظيره، وبعضيم يقول: المقصود أن ال يجامع،ييكون في الفراش، وا 

يع حقو، جامع إن كانت محتاجة لذلك؛ لئال يضفكونو يدير ظيره معناه أنو ال يجامع، وبعضيم يقول: إنو ال ي
 .جامع وال يكمميا في الفراش؛ ألن المتعة تكون أبمغ إذا كان معيا المقال والكالما فسره بعضيم قال: يوليذ

فالحاصل أن ىؤالء قالوا ذلك، قالوا: لئال يضيع حقو، فيكون ىو المعاقب معيا، ولكن ىذا فيو ُبعد، وبعضيم 
كمميا في البيت فقد قال بعض يقاطعيا ال يا أن قال: ييجرىا في الفراش بمعنى أن يبيت عمى فراش آخر، أمّ 

أو الجار لجاره  ،إن ذلك كغيره في باب اليجر، فإن كان اليجر لحظ النفس كيجر الزوج لمزوجة :أىل العمم
بعد الثالث، وليذا ال أعمم دلياًل عمى  ألن حرارة المشكمة أو الغضب تنطفئونحو ذلك فال يحل فوق ثالث؛ 

ر فال ُيذك   ،، فطالما أن المصيبة حارة ُيعزى بيا، لكن الغالب أنيا بعد ثالثة أيام تبردتحديد العزاء بثالثة أيام
أحسن اهلل عزاءك بفالن،  :ول نسي وتقولقد بعد ستة أسابيع أو شير و  راهبالمصيبة وتُنكأ جراحو من جديد، وت

بعة أيام ونحو ذلك ُيعزى فييا، وقد أر  ،ىذا ليس بعزاء، أنت تنكأ جراحو، لكن إذا كانت المصيبة حارة ثالثة أيام
يام من قال بو من اليجر بأنو ثالث، لكن لو ىجرىا األىذا التحديد الثالثة  -فيما أعمم -رحميم اهلل-أخذ الفقياء 

الفرق، اليجر لحظ النفس  ييجرىا حتى ترتدع إذا كان اليجر ينفع معيا، الحظت   يا فإنولمعاصي ،لذنوبيا ،هلل
 {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }كونيا ما تطيعو ونحو ىذا ال يزيد عن ثالثة أيام، وليس ىذا ىو المقصود بقولو: 

    .، ىذه مسألة أخرى[34النساء:]
ضاجعيا، أما أولئك الذين يجمس ؟، ييجرىا ال يما المراد بو ،واليجر في الفراش معروف ،فاليجر ىنا في الفراش

تبكي  : من سنة، وبعضينتقول نمن سنتين، وبعضي ، يكممنيالمن سنتين  :بعض النساء تقول ،اأشيرً أحدىم 
لمبيت أصاًل من أجل كممة  ءتقول: ىاجر البيت تمامًا ما يجي نمن ستة أشير ما يكممني، وبعضي :وتقول

مدة ال ي طول ىذه الل مقاطع ،يجمس في المجمس ،ل عمينا يدختقول: طول وقتو التيا عميو، وأخرى درد
من أجمو أوردت  ،ىو ىذا اليجر -عز وجل-ُيفيم في ىذه اآلية عمى غير مراد اهلل  يكممني، فيذا حرام، فالذي

، ما [34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }ىذه اآلية في اآليات التي قد ُتحمل عمى غير معناىا، اهلل يقول: 
نما ييجرىا في الفراش تأديبًا ليا، وىذا ينفع مع  قال: واىجروىن، فميس ىذا من اليجر المطمق، ال يكمميا، وا 

نو إن ىجرىا في الفراش فإن ذلك كثير من النساء وىو أبمغ من الموعظة، ولذلك المرأة إذا كانت سوية فإ
فيي عقوبة بميغة،  ،تتحطم ؟، إذا كان ال يقربياماذا رأى مني :حطميا، وىذا شيء مشاىد، امرأة تبكي وتقولي

 ،ضرب تأديب ،يجتنب الوجو ،فالتي ال ترتدع بيذا ىنا يأتي الضرب في األخير فيضربيا ضربًا غير ُمبرح



وشتم  ،يجرح، وال يجرح أيضًا مشاعرىا بشتميا وأوال ضرب انتقام، ال ضربًا يكسر عظمًا  ،وليس ضرب تشف  
 .نحو ذلكأىميا و 

ن لم يوجد  ،القة تقوم عمى االحترام والمحبة والتقديراك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالعفاإلنسان إما إمس وا 
ال  ،محبة لكن االحترام ْن َيَتَفرََّقا ُيْغِن المَُّو ُكًَّل }وا  داعي لمعناء والشقاء والحياة  ال، [131النساء:] { ِمْن َسَعِتوِ َواِ 

 .البائسة
من الناس إما ال يفيمونو عمى وجيو أو ال يطبقونو في واقعيم،  او؛ ألن كثيرً أن ىذا يحتاج إلى تنب فالمقصود

 واهلل تعالى أعمم.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 87و 87 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم  َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِركُّمُ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو النساء، سورة ن من فيذه اآلية الثامنة والسبعو 
ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا ْن ُتِصْبُيْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد المَِّو َواِ  َىِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ  ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة َواِ 

المَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ * َحِديثًا  ِمْن ِعْنِد المَِّو َفَماِل َىُؤالِء اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن َيْفَقُيونَ 
َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة }: -تبارك وتعالى-، فالحديث عن ىذا القدر، وىو قولو [87-87النساء:] {َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ 

ْن ُتِصْبُيْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد }، وقبمو قال: [87النساء:] {المَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ  َفِمنَ  َواِ 
ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِدكَ  ، [87النساء:] {ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَّوِ }، فرد عمييم بقولو: [87النساء:] {المَِّو َواِ 

 .جميعًا من اهللففي األول جعل السيئة والحسنة 
وما أشبو ذلك من الجوائح واألمور  ،واليزيمة في أرض المعركة ،والفقر ،والمرض ،والمقصود بالسيئة الجدب

ىذا من شؤمك  :والشدة قالوا عفإذا وقع ليم الجو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-المكروىة، فكانوا يتطيرون برسول اهلل 
َقاُلوا اطَّيَّْرَنا }عنيم:  -عز وجل-كما قال اهلل  ،لنبييم صالح -سالمعميو الصالة وال-عمينا، كما قال قوم صالح 

  .[78النمل:] {ِبَك َوِبَمْن َمَعكَ 
ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة }عنيم:  -عز وجل-حيث قال اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-ه لموسى وكذلك قال فرعون وممؤ  َواِ 

 .[131األعراف:] {َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعوُ 
عن أصحاب القرية:  -عز وجل-كما أخبر اهلل  -عمييم الصالة والسالم-وكذلك أيضًا قال أقوام آخرون لرسميم 

، قالوا [17يس:] {ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم َلِئْن َلْم َتنَتُيوا َلَنْرُجَمنَُّكمْ }، فالحاصل أنيم قالوا: [13يس:] {ِإْذ َجاَءَىا اْلُمْرَسُمونَ }
ْزَنا ِبثَاِلثٍ  ِإْذ َأْرَسْمَنا ِإَلْيِيمُ }لمن ُأرسموا إلييم،  ، فقالوا ليم ذلك، فيذا من قول [17يس:] {اْثَنْيِن َفَكذَُّبوُىَما َفَعزَّ

المشركين المعتاد يتطيرون بالرسل وبأىل اإليمان، يقولون: النكبات بسببكم، وما يحصل لنا من الخير فيو من 
 يقع في الكون ، بمعنى: أنو ال[87النساء:] {ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَّوِ }رد عمييم:  -عز جل-، فاهلل -وجل جالل-اهلل 

، ويجب عمى المؤمن أن يؤمن بقضاء اهلل وقدره، ولما رد عمييم قال: -عز وجل-إال من اهلل  تحريكة وال تسكينة
ُقْل }، وليس ىذا معارضًا لقولو: [87النساء:] {المَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ }

، ىناك في مقام الرد عمييم، ليس ىذا الجدب والقحط والمرض واليزيمة بشؤم [87النساء:] {ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَّوِ 
 .قدره عمييم -ز وجلع-بل ىو من عند اهلل  -عميو الصالة والسالم-رسوليم 

 -سبحانو وتعالى-، أي: تفضاًل منو [87النساء:] {المَّوِ  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ }ثم بين بعده سبب ىذا التقدير 
حسانا،  كرامًا وا  ، بمعنى: أنو بسبب تقصيرك وذنوبك، كما قال [87النساء:] {َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ }وا 



، ولما قالوا في [33الشورى:] {َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثيرٍ }: -جل جاللو-اهلل 
ُقْل ُىَو ِمْن }، ؟، من أين جاءت اليزيمة والقتل والجراح[161آل عمران:] {َأنَّى َىَذا}يوم أحد لما ُىزم المسممون: 

  .[161آل عمران:] {َأْنُفِسُكمْ ِعْنِد 
-ليس بشؤم محمد  ،-عز وجل-الجميع من اهلل بأن ىذه اآليات ال تعارض فييا، ففي مقام الرد عمييم قال  نإذ

أخبر أنو بسبب ذنوب  -عز وجل-ال كما يزعمون، وحينما فصل سياق ذلك من اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم
وما يقع ليم من جوائح ونقص من  ،العباد، وليذا ينبغي لمعباد أن يعرفوا أن ما يقع ليم من خسائر في األسيم

وارتفاع في األسعار وما إلى ذلك من األمراض التي يعجز األطباء عن عالجيا أن ذلك بسبب  ،الثمرات
ك فيو سيئة، فيذا من نفسك بسبب ء، السيئة كل ما يسو [87النساء:] {َنْفِسكَ  َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمنْ } ،الذنوب

َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا }: -تبارك وتعالى-، وليذا قال اهلل -عز وجل-عممك وتقصيرك مع اهلل 
 ،، فيذا نتيجة اإليمان والتقوى، ونتيجة العصيان ىي المحق[76األعراف:] {السََّماِء َواأَلْرضِ  َعَمْيِيْم َبَرَكاٍت ِمنَ 

 وما إلى ذلك. ،والحروب المدمرة، والخسائر في التجارات ،والمصائب ،والمرض
 ىذا ما يتعمق بيذا المعنى، واهلل تعالى أعمم.

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 101اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
  أجمعين، أما بعد: 

َذا }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،األولى بعد المائة في سورة النساءفمن اآليات التي قد ُيستشكل فيميا اآلية  َواِ 
الِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن  ، [101النساء:] {َكَفُرواَضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

فظاىر ىذه اآلية لو بقينا معو وعممنا بمقتضاه فإن ذلك قد ُيفيم منو أن قصر الصالة إنما يجوز في ىذه الحالة 
، يعني: في حال الخوف من ىجوم الكفار عمى المسممين [101النساء:] {ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا}فقط، 

 .؟الحال، فيل ىذا ىو المراد فيجوز ليم القصر في ىذهوىم يصمون 
بمعنى أننا لو أعممنا مفيوم المخالفة، يعني: إن لم نخف أن يفتننا الذين كفروا فميس لنا أن نقصر الصالة، ىذا 

ن لم تخافوا لم يجز، ومفيوم المخالفة ال شك أنو و جاز، يعني: صوليون مفيوم المخالفة، إن خفتم يسميو األ ا 
في ىذا الموضع؛ ألن ىناك نحو سبعة مواضع ال يحتج بيا بمفيوم المخالفة، ىذا  ُحجة، لكن ىنا ال ُيحتج بو

مثال عمى واحد منيا وىو أن تكون اآلية أو النص قد جاء موافقًا لواقع معين، ما ىو الواقع المعين؟ الناس كانوا 
آلية عمى وفاق ىذا أعني المسممين في حرب فكانوا يتخوفون الكفار، فنزلت ىذه ا ،بعد اليجرة في حال خوف

الِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا} ،الواقع عمى بن ، ي  [101النساء:] {َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ
فقال: سألت عنيا رسول ا؟ ن  كيف نقصر وقد أم  "عن ىذه اآلية:  -رضي اهلل عنو-ُأمية سأل عمر بن الخطاب 

  .(1)((صدقة، تصدق اهلل بيا عميكم فاقبموا صدقتو))فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
فميس من شرط قصر الصالة  ،وىو صدقة تصدق اهلل بيا عمينا ،بمعنى أن قصر الصالة في حال األمن مشروع

ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم }فييا ىذا القيد  -عز وجل-في السفر أن يكون اإلنسان في حال الخوف، إذًا لماذا ذكر اهلل 
بناء عمى الواقع حينما نزلت ىذه اآلية، فإن سورة النساء من السور النازلة في  ،[101النساء:] ؟{الَِّذيَن َكَفُروا

فنزلت عمى وفاق ذلك الواقع، وليذا فإن  ،وكان الناس في حال حرب ،المدينة، وكان الجياد قد ُشرع في المدينة
بعدما أمن وفتح مكة قصر الصالة في مكة، وقصرىا في م نى، ويقول ابن عمر  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

 -صمى اهلل عميو وسمم-فذكر قصر النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-رأيت رسول اهلل ": -رضي اهلل عنو-
   ، ىذه واحدة."الصالة

الَِّذيَن َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإْن َكاَن }عن المنافقين:  -تبارك وتعالى-قولو  يى أيضًا في سورة النساء وىواآلية األخر 
ْن َكاَن ِلْمَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلوا أََلْم َنْسَتْحِوْذ َعمَ  ِمِنيَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن المَِّو َقاُلوا أََلْم َنُكْن َمَعُكْم َواِ  ْْ ْيُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْلُم
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ِمِنيَن َسِبياًل َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقيَ  ْْ ، ىذا الجزء ىو الذي [141النساء:] {اَمِة َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم
ِمِنيَن َسِبياًل } ،أريد أن أتحدث عنو ْْ ، يتساءل كثير من الناس [141النساء:] {َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم

تسمطوا عمى المسممين في مشارق األرض ومغاربيا، وأصبح المسممون كأًل مباحًا يعبث  الكفار اآلن قد :يقولون
ويضربون ما  ،وأرذل الخمق ىم الييود، ومع ذلك يستعرضون قوتيم ،وأردى الخمق ،أحط الخمق ،بيم أراذل الخمق

يخطفون ثمانية وزراء في ليمة واحدة، ُمنتيى التبجح،  ،ويتوعدون ما شاءوا، ويفعمون كل ما يريدون ،شاءوا
من ىم وفي غير لبنان، فضاًل ع ،وفعموا كل ما فعموا ،ويضربون المطار في لبنان ،ويفسدون ويضربون الجسور

 ،حمل جثثيم باألكواميفسدون في مشارق األرض ومغاربيا، والمسممون تُ  اوأكبر فتكًا وقوة وشر   ،أعظم من الييود
مم الخالص من ىذا الظ -عز وجل-ين إلى السماء يدعون اهلل يالدماء واألشالء والعجائز يرفعن أيد رى إال تال

ِمِنيَن َسِبياًل }: -عز وجل-واالضطياد، فكيف قال اهلل  ْْ   .[141النساء:] ؟{َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم
شرعًا، فتسمطيم عمى المسممين حرام  اهلل لمكافرين عمى المؤمنين سبيالً من أىل العمم من قال: المراد لن يجعل 

، ىذا معنى ىذا -عز وجل-رًا فال يحصل في الكون تحريكة وال تسكينة إال بإرادة اهلل ا قد  ال يجوز شرعًا، أم  
 رضي اهلل عنيم.-الكالم، وىو قول قال بو طائفة من السمف 

ِمِنيَن َسِبياًل َوَلْن َيْجَعَل المَّ }القول اآلخر:  ْْ ، يعني: في اآلخرة، وبيذا فسرىا [141النساء:] {ُو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم
جاءه رجل وسألو  -رضي اهلل عنو- ، عمي  (3)-رضي اهلل عن الجميع-وابن عباس  ،(2)-رضي اهلل عنو- عمي  

ِمِنيَن َسِبياًل َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى }عنيا قال:  ْْ ون من ، وىاىم الكفار قد ينال[141النساء:] {اْلُم
َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن }، فقال: ا، فدندنو  ا، فقال: ا، فدندنو  ا، فقال: ؟المسممين

ِمِنيَن َسِبياًل  ْْ َفالمَُّو َيْحُكُم َبْيَنُكْم }: إن أوليا يفسر آخرىا، -رضي اهلل عنو-، يقول عمي  [141النساء:] {َعَمى اْلُم
ِمِنيَن َسِبياًل  ْْ يوم القيامة، وىذا الذي  ،، في اآلخرة[141النساء:] {َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُم

 ، ما معنى ىذا الكالم؟ (4)-حمو اهللر -اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
أي ال يكون بمعنى الحجة، ؛ ألن السمطان والسبيل ىنا اوسمطانً  امعنى ىذا الكالم لن يجعل لمكافرين حجة وبرىانً 

 ،فمو أن المنافقين دخموا الجنة الحتج الكفار ،في المنافقين الذين يتربصون بكم اآلية ،ليم حجة يحتجون بيا
ثم بعد ذلك دخول النار بالنسبة لمكفار مع أن  ،عمى أي شيء دار القتال بيننا وبينكم والمفاصمة في الدنيا :وقالوا

كفار في فدخموا الجنة، فيكون ذلك حجة لمكفار، يقولون: ىؤالء  ،باطن فيم كفار مثميمالمنافقين يوافقونيم في ال
ولماذا قامت الحرب بيننا وبينكم وىؤالء كانت نيايتيم الجنة ! ؟، فكيف دخموا الجنة-نو الذين ىم المنافق-الباطن 

، "فاهلل يحكم بينكم يوم القيامة"، فيكون ذلك حجة لمكفار عمى المسممين، فاهلل قال: ؟وىم كفار في باطن األمر
دخل المنافقين النار، ولن ، يُ [145:النساء] {ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ }دخل المنافقين كما قال: فيُ 

وابن عباس،  ،-رضي اهلل عنو- يجعل لمكافرين عمى المؤمنين سبياًل يحتجون بو عميكم، ىذا معنى كالم عمي  
   وىو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري.
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يجعل اهلل  ولن" ،اىو أن ذلك بالنسبة لممؤمنين حق   ،ولعل من األقوال الجيدة في اآلية ولعمو أحسن من ىذا كمو
 ،ضعفاء اإليمانفال يدخل في ىذا ليس أي مؤمنين،  ،، يعني: المؤمنين حقيقة"عمى المؤمنين لمكافرين

 وىذا نفيس"قال:  -رحمو اهلل-ا، وىذا قال عنو ابن العربي المالكي المترددون المتشككون، ال، المؤمنون حق  
 .(6)"إن ذلك بحسب إيمانيم"، وقال: -رحمو اهلل-، واختاره الحافظ ابن القيم -ىذا القول يعني- ،(5)"اجد  

َوَلْن َيْجَعَل المَُّو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى }وىذا صحيح، فالحكم المعمق عمى وصف يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو، بمعنى: 
ِمِنيَن َسِبياًل  ْْ ال  ،فنفى أن يكون ليم سبيل عمييم بحسب إيمانيم ،اإليمان، فينا عمقو بوصف [141النساء:] {اْلُم

لن يجعل  -لالُكم  - ااهلل لمكافرين عمى المؤمنين حق   يكون لمكافرين عمييم سبيل عمى حسب اإليمان، لن يجعل
  .اهلل عمييم سبياًل في الدنيا فضاًل عن اآلخرة

وُيسيئون الظن  ،وصاروا ُيحسنون الظن بعدوىم ،وتركوه وراء ظيورىم -عز وجل-وأما إذا ضيعوا أمر اهلل 
فيم مذنبون فيتسمط  ،ن لطف بيم، ىؤالء يستحقون العقوبةإؤالء طبيعي أن اهلل يعاقبيم إال بإخوانيم فمثل ى

 عمييم الكفار، ويرون منيم ما يكرىون.
ياكم ىداة ميتدي -عز وجل-سأل اهلل أف ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا  ن، وصمى اهلل عمى نبينا أن ينفعنا وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،محمد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 951 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

أو ُيمبس بيا بعض أىل الزيغ  ،ُيستشكل معناىا، أو تُفيم عمى غير وجييافحدثينا اليوم فيما يتعمق باآليات قد 
  مما يتعمق بسورة النساء.

، أما األولى فيي قولو -تبارك وتعالى-سأتحدث عن آيتين ىما آخر ما سنتحدث عنو من ىذه السورة بإذن اهلل 
َمْرَيَم ُبْيتَاًنا َعِظيًما * َوَقْوِلِيْم ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َوِبُكْفرِِىْم َوَقْوِلِيْم َعَمى }عن الييود:  -تبارك وتعالى-

نَّ الَِّذيَن اْخَتَمُفوا ِفيِو َلِفي شَ  كٍّ ِمْنُو َما َلُيْم ِبِو ِمْن ِعْمٍم َمْرَيَم َرُسوَل المَِّو َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيْم َواِ 
ْن ِمْن ِإَّلَّ  َأْىِل اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا * َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيِو َوَكاَن المَُّو َعِزيزًا َحِكيًما * َواِ 

ْن ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبوِ وَ }، [651-651النساء:] {ِبِو َقْبَل َمْوِتِو َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَمْيِيْم َشِييًدا  {اِ 
قبل  وأ، قبل موت من؟ قبل موت الكتابي {َقْبَل َمْوِتوِ }، -عميو الصالة والسالم-عيسى  ،، من ىو؟[651النساء:]

   .عميو الصالة والسالم؟-موت عيسى 
ْن ِمْن َأْىِل اْلِكتَابِ }رواية مشيورة أن المقصود بذلك الكتابي،  -رضي اهلل عنيما-جاء عن ابن عباس  ، {َواِ 

قبل موتو، يعني: ىذا الكتابي قبل أن  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني: ما من أىل الكتاب أحد إال ويؤمن بعيسى 
قيل البن ، لكن ىذا اإليمان ال ينفعو في حال االحتضار، حتى -عميو الصالة والسالم-يموت يؤمن بعيسى 

، فيذا احتمال (6)"الرجل يقتل ُيضرب رأسو فجأة، فقال: يؤمن بو قبل أن يموت": -رضي اهلل عنيما-عباس 
-صمى اهلل عميو وسمم-أن الضمير يرجع إلى عيسى  -وىو الذي عميو عامة أىل العمم-تحتممو اآلية، واألقرب 

ْن ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ } ،  {َقْبَل َمْوِتوِ }، -صمى اهلل عميو وسمم-، أي: بعيسى [651النساء:] {ِبوِ َواِ 
 ،ُرفع ثم بعد ذلك ينزل في آخر الزمان -عميو الصالة والسالم-، قبل موت عيسى، وذلك أن عيسى [651النساء:]

وال يأخذ الجزية، وعندئذ ال يبقى أحد من  ،(2)وال يقبل إال اإلسالم أو السيف ،ويقتل الخنزير ،ويكسر الصميب
أىل الكتاب عمى وجو األرض إال آمن بو، ىذا الذي عميو عامة أىل العمم في معنى ىذه اآلية، ويدل عمى ذلك 

دة ترجع إلى شيء تكون جميع الضمائر المتعد صل توحيد مرجع الضمائر، يعني: أنقاعدة معروفة وىي أن األ
َوِبُكْفرِِىْم َوَقْوِلِيْم َعَمى َمْرَيَم ُبْيتَاًنا َعِظيًما * َوَقْوِلِيْم ِإنَّا َقَتْمَنا }: -عز وجل-ي يقول اهلل واحد، انظروا مع

، {َوَما َصَمُبوهُ }، عيسى، [651النساء:] {َوَما َقَتُموهُ }، [651-651النساء:] {اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل المَّوِ 
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نَّ الَِّذيَن اْخَتَمُفوا ِفيوِ }، -عميو الصالة والسالم-، عيسى {َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيمْ }، -صالة والسالمعميو ال-عيسى  ، {َواِ 
َما َلُيْم ِبِو }، -صمى اهلل عميو وسمم-، بعيسى [651النساء:] {َلِفي َشكٍّ ِمْنوُ }، -صمى اهلل عميو وسمم-في عيسى 

 {ِإَّلَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا}لو،  وحقيقة ما حصل -اهلل عميو وسمم صمى-بعيسى ، [651النساء:] {ِمْن ِعْممٍ 
َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيِو َوَكاَن المَُّو َعِزيزًا }، عيسى، {َبْل َرَفَعُو المَُّو }، -صمى اهلل عميو وسمم-، عيسى [651النساء:]

ْن ِمْن َأْىِل *  َحِكيًما ، عيسى، [651النساء:] {َقْبَل َمْوِتوِ }، عيسى، [651-656النساء:] {اْلِكتَاِب ِإَّلَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبوِ َواِ 
وبعضيا يرجع إلى  ،بعضيا يرجع إلى عيسى ،أنو ميما أمكن توحيد مرجع الضمائر بحيث ال نفرقيا ،ىذه قاعدة

ىذا من قواعد التفسير، فيذا ىو معنى ىذه اآلية الذي لربما  ،الكتابي مثاًل، فاألصل توحيد مرجع الضمائر
   ُيستشكل.

َيا }: -تبارك وتعالى-قول اهلل  يى -سورة النساء-واآلية الثانية وىي األخيرة التي نتحدث عنيا في ىذه السورة 
اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل المَِّو َوَكِمَمُتُو َأْىَل اْلِكتَاِب َّل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َوَّل َتُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإَّلَّ 

صمى اهلل عميو -، كممتو، ما معنى كممتو؟ ليس معنى ذلك أن عيسى [616النساء:] {أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنوُ 
نما وُ  -وسمم فكان،  ،: ُكن-عز وجل-فكان، قال اهلل  ،نكُ  :وجد بالكممة، ُخمق بالكممة، قال لكممة مخموقة، ال، وا 

نما كان بالكممة،  ، النصارى يتشبثون [616النساء:] {َوُروٌح ِمْنوُ }أي كان بالكممة من غير أب، ليس لو أب، وا 
َوُروٌح }كما يعتقدون أنو ثالث ثالثة،  -عز وجل-، أي أن عيسى جزء من اهلل {َوُروٌح ِمْنوُ }ويقولون:  ،بيذه اآلية

  .، نقول ليم: أنتم أصاًل ما تؤمنون بالقرآن فكيف تحتجون بو؟![616النساء:] {ِمْنوُ 
فمماذا تأخذون ىذا المتشابو  ،إن كنتم تؤمنون بالقرآن فعندنا نصوص صريحة في القرآن تقول بأنو عبد اهلل

 .ىذه واحدة ؟!وتتركون الُمحكم
 -صمى اهلل عميو وسمم-قال عن آدم  -عز وجل-، أي: روح مخموقة، اهلل {َوُروٌح ِمْنوُ }أن قولو:  :األمر الثاني

ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي}حينما خاطب المالئكة:   -صمى اهلل عميو وسمم-، فيل كان آدم [21الحجر:] {َفِإَذا َسوَّ
كما تقولون في  -عميو وسمم صمى اهلل-من اهلل؟ حاشا وكال، والنصارى ال يعتقدون ىذا، فقولوا في عيسى  اجزءً 
لمتشريف،  أضافيا إليوو ، أي: من روحي المخموقة، الروح التي خمقيا، [21الحجر:] {َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي}آدم، 

ال ىي مخموقة، وكما تقول: [61الشمس:] {َناَقَة المَّوِ }مثاًل:  -عز وجل-كما يقول اهلل  ، أضافيا إليو لمتشريف وا 
ي: أ، [61الجن:] {َوَأنَُّو َلمَّا َقاَم َعْبُد المَِّو َيْدُعوهُ }بيت اهلل، أضافو إليو لمتشريف، فاإلضافة أحيانًا تكون لمتشريف، 

ة أ، أي: مبتد  [616النساء:] {َوُروٌح ِمْنوُ }، أضافو إليو تشريفًا، ثم أيضًا قولو ىنا: -صمى اهلل عميو وسمم-محمد 
َر َلُكْم َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا ِمْنوُ }: -عز وجل-منو، أي: ىو الذي خمقيا، كما قال اهلل   {َوَسخَّ

 الجزء من اهلل؟ أبدًا، النصارى  وىجميعًا منو يعني ماذا؟ ىل ما في السموات وما في األرض ، [61الجاثية:]
 .بيذا يقولون

َوُروٌح }منو، اهلل خمقو وامتن بو وتفضل بو عمى الناس، ىذا معناىا، فنقول: قولوا:  أمبتد :أي نإذ }َجِميًعا ِمْنُو{
َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى }في خمق السموات واألرض، ىذا معنى  }َجِميًعا ِمْنُو{ في: ، مثل ما تقولون[616النساء:] {ِمْنوُ 
يجادًا، واهلل تعالى أعمم. -عز وجل-ة من اهلل أ، أي: مخموقة مبتد  {َوُروٌح ِمْنوُ }، وىي ُكن، {َمْرَيمَ   خمقًا وا 

 القبول لمجميع. -عز وجل-نسأل اهلل 



 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 المائدة سورة من 301و 301 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
القارئين، بالنسبة لكثير من منيا في ىذه الميمة سأتحدث عن آيتين في سورة المائدة، األولى قد ال ُيفيم المراد 

خاطب بيذا القرآن أنو ينبغي أن يتذكر دائمًا أنو مراجع نفسو، كما نكرر، و أقصد بذلك أن اإلنسان ينبغي أن يو 
 -عز وجل-ى بو، واآلية الثانية قد ال تُفيم عمى وجييا، قد تُفيم عمى غير مراد اهلل وأنو يجب عميو أن ُيعن  

 منيا.
َما َجَعَل المَُّو ِمْن َبِحيَرٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيَمٍة َوال َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن }: -الىتبارك وتع-أما اآلية األولى فيي قولو 

ولو أننا وجينا ىذا السؤال إلى  ،ىا ونسمعياؤ ، فيذه اآلية نقر [301المائدة:] {َكَفُروا َيْفَتُروَن َعَمى المَِّو اْلَكِذبَ 
 .[301المائدة:] ؟{َما َجَعَل المَُّو ِمْن َبِحيَرٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيَمةٍ }اإلخوان الذين يسمعون ىذا الكالم اآلن، ما معنى 

  ندري ما ىذا الكالم.ال يحُسن أننا نقرأ ولكن والالقرآن خاطبنا بمغة العرب، 
 -عز وجل-والثناء عميو أن امتن اهلل  -عز وجل-ىات الجاىمية التي تدعو المؤمن إلى حمد اهلل ىذا من ُترّ 

 ،وُنقبل عمييا ،، فنعرف قدر ىذه النعمة ونتمسك بيا-صمى اهلل عميو وسمم-عمينا بيذا النور المبين ببعث محمد 
 ونقبل عمى ىذا الوحي.

-ضحكة في كثير من األحيان، فمن ذلك التحميل والتحريم، كما قال وعبادات م ،الجاىميون ليم عادات ومناسك
المَُّو اْفِترَاًء َعَمى المَِّو َقْد َضمُّوا َوَما  َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقَتُموا َأْوالَدُىْم َسَفًيا ِبَغْيِر ِعْمٍم َوَحرَُّموا َما َرَزَقُيمُ }: -عز وجل

ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَمى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة }، وقال: [340األنعام:] {َكاُنوا ُمْيَتِدينَ 
فمن ذلك مثاًل: البحيرة،  ،، فكانوا يحرمون من عند أنفسيم أشياء[341األنعام:] {َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيرٍ 

تأتي أي حوض  ،وال يعترضيا أحد ،متروكة، ال يقربيا أحد عالمة عمى أنياوذلك أنيم يشقون آذانيا  ،من البحر
، وال وال ُينتفع بيا في سقاية ،وال ُيجز وبرىا ،وال ُتركب ،وال تُنحر ،وتذىب حيث شاءت، ال ُتحمب ،وتشرب منو

    غير ذلك من ألوان االنتفاع.
، نظروا إلى -خمس مرات-ولدت خمسة أبطن  إذاإذا ُنتجت الناقة، الناقة  بعضيم يقول: متى يفعمون بيا ذلك؟

َوَقاُلوا َىِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،ويأكمو الرجال دون النساء ،الخامس فإن كان ذكرًا ُذبح
 {َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِيْم َوَأْنَعاٌم ُحرَِّمْت ُظُيوُرَىاال }، ِحجر يعني محجورة، {ِحْجٌر ال َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمْن َنَشاءُ 

َوَقاُلوا َما ِفي }، [311األنعام:] {َوَأْنَعاٌم ال َيْذُكُروَن اْسَم المَِّو َعَمْيَيا اْفِترَاًء َعَمْيوِ }، ال يحممون عمييا، [311األنعام:]
ْنَعاِم َخاِلَصٌة لِ  ْن َيُكْن َمْيَتًة َفُيْم ِفيِو ُشَرَكاءُ ُبُطوِن َىِذِه اأَل ، فإن كان [311األنعام:] {ُذُكوِرَنا َوُمَحرٌَّم َعَمى َأْزَواِجَنا َواِ 

ىذه  ،لألصنام تقربًا إلييم ُتيمل ،ذانيا ثم تُترك لمطواغيتآذكرًا ُذبح وأكمو الرجال، ىذا الخامس، واألنثى ُتجدع 
  .البحيرة



وال ُيحمل عميو شيء، بعضيم يقول: ُيفعل ذلك إذا ولدت الناقة ولدًا  ،ال يأكمو أحد ،آلليتيموالسائبة ما سيبوه 
 .أو ذكرين ذبحوه لمرجال ،كان بينيا وبينو ستة أوالد فالسابع إذا كان ذكرًا أو أنثى
 .بوىاوبعضيم يقول: إذا ولدت عشر إناث ليس بينيا ذكر سيّ 

 .ب واحدة من اإلبل لمطواغيت تقربًا إليياحاجة سيّ وقيل: كان الرجل إذا سافر وُقضيت لو 
ب لمعبوداتيم الباطمة من يُتس ،وبعضيم يقول: كانوا يفعمون ذلك عمى سيبل النذر إذا حصل لي كذا فيذه سائبة

 .تبارك وتعالى-دون اهلل 
لمطواغيت إن وصمت  ثم تُثني بأنثى بعدىا، فيسيبونيا ،وأما الوصيمة فيي الناقة البكر تمد في أول نتاج اإلبل

 .إحداىما باألخرى ليس بينيما ذكر
فإن كان السابع ذكرًا أو أنثى وىو ميت اشترك  ،وبعضيم يقول: إذا ُنتجت سبعة أبطن يعني ولدت سبع مرات

ن كان ذكرًا وأنثى في بطن واحد استحيوىما ن كان أنثى استحيوىا، وا  وصمتو  :وقالوا ،فيو الرجال والنساء، وا 
 اوأنثى استحيوىما يعني يتركونيم اذكرً  اتفصيل عندىم، إذا كان ذكرًا وأنثى في بطن واحد ولدت توأمً  وأختو، في

ىذا التفصيل يحتاج  ،وصمتو أختو، يعني: ما يذبح الذكر باعتبار أن أختو وصمتو :وقالوا ،امما يذبحوني ،أحياء
 .إلى متن حتى ُيحفظ

ال ُيركب عميو وال  ،حمى ظيره :عندىم قالوا امعينً  اعددً  -بالضرابإذا قام -يو الفحل إذا لقح فوأما الحامي 
لد لولده، يعني: صار جدًّا، ا، وقيل: إذا وُ الفحل إذا لقح عشرً  ،إذا لقح عشراً  :ُيحمل عميو ُيترك لمطواغيت، وقيل
  .يكون قد حمى ظيره، ىذا الحامي

 وبيذا الدين. ،- عميو وسممصمى اهلل-عمينا ببعث محمد  -عز وجل-فبيذا نعرف نعمة اهلل 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َعَمْيُكْم }: -تبارك وتعالى-فيي قولو  وىي التي قد ال تُفيم عمى وجييا :وأما اآلية الثانية

، ىذه اآلية يفيميا كثير من الناس أن اإلنسان ليس عميو [301المائدة:] {َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ 
ذا أراد أن ينصح اآلخرين لربما ُيحتج عميو بيذه اآليةأأن يأمر بالمعروف  َعَمْيُكْم } :و ينيى عن المنكر، وا 

تضعون ىذه إنكم "خطيبًا في الناس وقال:  -رضي اهلل عنو-، وىذا غمط، وقد قام أبو بكر [301المائدة:] {َأنُفَسُكمْ 
، ىذه في [301المائدة:] {َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ }اآلية ب، وبين المراد (3)"اآلية عمى غير مراد اهلل منيا

َأنُفَسُكْم ال َعَمْيُكْم }أقوام أسمموا فكان الواحد منيم يرى أباه كافرًا وأخاه كافرًا وأمو كافرة فينزعج ليذا، فاهلل قال ليم: 
 .[301المائدة:] {َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ 

ما ضره، ال يضركم  ،كان يصنع األصنام -صمى اهلل عميو وسمم-قد يكون أبوه يصنع األصنام، أبو إبراىيم 
 .ضالل من ضل إذا كنتم ميتدين

، إذا أمرتم بالمعروف ونييتم [301المائدة:] {ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ }وكذلك من المعاني الداخمة تحتيا 
ن لم ُيستجب لكم فإن الُعيدة قد بر  ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ } ،وسممت وال يمحقكم تبعة بعد ذلك ،تئعن المنكر فإنو وا 

                                                           

 عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب والترمذي، ،(4111) برقم والنيي، األمر باب المالحم، كتاب داود، أبو أخرجو - 3
 والنيي بالمعروف األمر باب الفتن، أبواب ماجو، وابن ،(8311) برقم المنكر، يغير لم إذا العذاب نزول في جاء ما باب ،-وسمم
 (.3114) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني الشيخ وذكره ،(4001) برقم المنكر، عن



وتنيون عن المنكر، وىذا ىو  ،تأمرون بالمعروف ،، إذا كنتم عمى الطريق الصحيح[301المائدة:] {ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ 
ن يأمر بالمعروف وينيى عن المنكر، وليذا اك ان ال يمكن أن يكون ميتديًا إال إذاالمعنى الصحيح؛ ألن اإلنس

ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َعَمى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا }: -عز وجل-قال اهلل 
 افكيف يكون اإلنسان ميتديً  ،عنوا، ىؤالء لُ [81-81المائدة:] {َكاُنوا ال َيَتَناَىْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُموهُ * َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن 
 .؟!بالمعروف وال ينيى عن المنكروىو ال يأمر 

، إذا كنتم محققين ألمر اهلل باالستقامة في ذواتكم، [301المائدة:] {َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ } إذن
ن لم ُيستجب لكم فإن كفر من كفر وضالل من ضل ال يضركم،  ووتأمرون بالمعروف وتنيون عن المنكر، فإن وا 

 ، ما يضره، فيذا ىو المعنى.(8)ويأتي النبي وليس معو أحد ،ويأتي النبي ومعو الرجالن ،يأتي النبي ومعو الرجل
ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا  -عز وجل-سأل اهلل أف ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا  أن يبصرنا وا 

 وعمى آلو وصحبو. ،محمد

 

                                                           

 من طوائف دخول عمى الدليل باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(1818) برقم ،رقِ ي   لم من باب الطب، كتاب البخاري، أخرجو - 8
 .(880) برقم عذاب، وال حساب بغير الجنة المسممين



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 المائدة سورة من 661و 601 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 .قد يتوقف القارئ في معناىا فال يتبينو :ففي ىذه الميمة سنتحدث عن آيتين من سورة المائدة، األولى

 قد تُفيم عمى غير وجييا. :والثانية
اْلَمْوُت ِحيَن  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكمُ }: -تبارك وتعالى-فيي قولو  :أما األولى

ْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخرَاِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتكُ 
الِة َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو ِإنِ  ي ِبِو َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوال َنْكُتُم َشَياَدَة المَِّو اْرَتْبُتْم ال َنْشَترِ  َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن َبْعِد الصَّ

 الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَمْيِيمُ  َفِإْن ُعِثَر َعَمى َأنَُّيَما اْسَتَحقَّا ِإْثًما َفآَخرَاِن َيُقوَماِن َمَقاَمُيَما ِمنَ  *اآلِثِميَن  ِإنَّا ِإًذا َلِمنَ 
َذِلَك َأْدَنى َأْن َيْأُتوا * الظَّاِلِميَن  ِبالمَِّو َلَشَياَدُتَنا َأَحقُّ ِمْن َشَياَدِتِيَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإًذا َلِمنَ اأَلْوَلَياِن َفُيْقِسَماِن 

التي  ه اآليةىذ ى، ما معن[ٛٓٔ-ٙٓٔالمائدة:] {ِبالشََّياَدِة َعَمى َوْجِيَيا َأْو َيَخاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَماٌن َبْعَد َأْيَماِنِيمْ 
 .؟ىاؤ نسمعيا ونقر 

، وحكما   ،ومعنى ،إعرابا   ،نيا أصعب آية في القرآنإ :بن أبي طالب والنحاس وجماعةىذه اآلية قال عنيا مكي 
، [ٙٓٔالمائدة:] {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكمْ }ونيا؟ من يفسر لنا ىذه اآلية؟ فما معنى ىذه اآلية وأنتم تقرء

ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة }يعني: شيادة ما بينكم، الشيادة التي تكون بينكم في حال السفر 
، [ٙٓٔالمائدة:] {َأْو آَخرَاِن ِمْن َغْيِرُكمْ }، من المسممين، [ٙٓٔالمائدة:] {اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ }، [ٙٓٔالمائدة:] {اْلَمْوتِ 

فار، فينا يجوز أن يشيد ي أرض في برية ال يوجد معو إال ككان اإلنسان بمكان في بمد ف ،إن ُعدم المسممون
، في [ٙٓٔالمائدة:] {ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوتِ }شاىدان من الكفار بيذين الشرطين، 

 يشيدون عمى القاايا األخر؛  ألنيم ليسوا ال ،ة فقط، تجوز شيادة الكفار بيذين الشرطينوفي الوصي ،السفر
   .بأىل لتحمل الشيادة وأداء الشيادة

عنده تجارة عنده متاع، ماذا  ،عنده مال ،، ىذا إنسان مات وأوصى[ٙٓٔالمائدة:] {َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن َبْعِد الصَّالةِ }
، وىذا ةىذا اذىبوا بو إلى أىمي، وىذا أعطوه لفالن، وىذا لفالن :ىؤالء الكفار، فقال ليمصنع بو؟ ال يوجد إال ي  

الِة َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو ِإنِ }المال يطمبو فالن، وسددوا بيذا الشيء الفالني،  اْرَتْبُتْم ال  َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن َبْعِد الصَّ
، إذا كنا واثقين وال يوجد أي داللة عمى الخيانة نأخذ المال منيم [ٙٓٔالمائدة:] {َنْشَتِري ِبِو َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى

ىؤالء الذين شيدوا عمى الوصية من الكفار أي  ،يأخذه أولياء الميت وانتيى األمر، إذا فيو شك فُيحبسون
صالة؟ صالة العصر، لماذا صالة العصر؟ ألن الحمف بعد  ، أيّ [ٙٓٔالمائدة:] {ْن َبْعِد الصَّالةِ َتْحِبُسوَنُيَما مِ }

حمف باهلل بعد  أنو ونفي الرجل الذي أعطى يمي -صمى اهلل عميو وسمم-العصر أعظم وأشد، وليذا ذكر النبي 
َحاِفُظوا َعَمى }، وقال: [ٔ:العصر] {َواْلَعْصرِ }واهلل أقسم بو،  ،والعصر وقت شريف عظيم ،العصر كاذبا ، ىذا أشد



الِة اْلُوْسَطى َمَواِت َوالصَّ ، يعني: صالة العصر، فيؤالء الذين يحمفون في معارض السيارات [ٖٕٛالبقرة:] {الصَّ
َتْحِبُسوَنُيَما ِمْن }حمف بعد العصر عمى الكذب،  ،خير وا عمىىؤالء ليس ،وِغش ،األيمان الُمغمظة عمى كذب

الِة َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو ِإنِ   ، ال نشتري بو بماذا؟ [ٙٓٔالمائدة:] {اْرَتْبُتْم ال َنْشَتِري ِبوِ  َبْعِد الصَّ
  .باهلل، ال نايع نصيبنا من اهلل بعرض قميل أييحتمل أن يكون بو 

 ،فنحن ال ُنحابي ،االمشيود عميو قريب  ، ولو كان [ٙٓٔالمائدة:] {َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبىَثَمًنا  }، ويحتمل بو أي بالشيادة
 .، يقومون ويقولون ىذا الكالم بعد الصالة[ٙٓٔالمائدة:] {اآلِثِمينَ  َوال َنْكُتُم َشَياَدَة المَِّو ِإنَّا ِإًذا َلِمنَ }
في األغراض التي  وجدناوقالوا: ال، نحن  ،الميت ل، لو جاء أى[ٚٓٔالمائدة:] {َفِإْن ُعِثَر َعَمى َأنَُّيَما اْسَتَحقَّا ِإْثًما}

ا ما الميت أنو ترك كذا وكذا، والشيء الفالني ليس موجودا ، أين ىو؟ قالوا: أبد   بخطفييا جاءوا بيا ورقة كتب 
ىو أرسل لنا رسالة  ،، أبدا ، في شيء ناقص ىو اتصل عمينا بالتمفونأحارناه، ىذا الذي أعطانا أعطانا شيئ ا
فيو حزام من ذىب تراه لِك يا فالنة، وتر؛ فيو عشرة آالف تراىا لفالن في الدين  :يموت، وقال أنبالجوال قبل 

ما  :، قالوا؟ين الباقيا أوصحون   النا قدور   أحارتم ،ين حزام الذىب؟أو  ،؟ين العشرة اآلالفأو، بلبني االذي يط
َفآَخرَاِن َيُقوَماِن }خيانة،  يوجد، يعني: [ٚٓٔالمائدة:] {قَّا ِإْثًماَفِإْن ُعِثَر َعَمى َأنَُّيَما اْسَتحَ }، اوال ذىب   أعطانا ماال
حق تُ من الذين اس}، وفي القراءة األخر؛ المتواترة: [ٚٓٔالمائدة:] {اأَلْوَلَيانِ  الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَمْيِيمُ  َمَقاَمُيَما ِمنَ 

  .؟"حق عمييم األولياناست  "أو  ،"حق عمييماستُ "ما معنى  {عمييم
األوليان بالميت، أقرب اثنين لمميت من  است حق عمييم ،ل يعني أولياء الميتحق عمييم يعني الميراث والمااست  

 .الورثة الذين يستحقون ىذا المال المجحود
، [ٚٓٔالمائدة:] {اأَلْوَلَيانِ  الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَمْيِيمُ  َفآَخرَاِن َيُقوَماِن َمَقاَمُيَما ِمنَ }حق عمييم اإلثم، وبعايم يقول: است  

َفُيْقِسَماِن ِبالمَِّو َلَشَياَدُتَنا َأَحقُّ ِمْن َشَياَدِتِيَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإًذا }األوليان بالميت، يقوم اثنان من أولياء الميت 
، [ٛٓٔالمائدة:] {َذِلَك َأْدَنى} ،صر، فاهلل ُيعمل ىذا كمو وىذا الوقوف بعد صالة الع[ٚٓٔالمائدة:] {الظَّاِلِمينَ  َلِمنَ 

يقوم  ،قم احمف :، بمجرد أن نقول لو[ٛٓٔالمائدة:] {َذِلَك َأْدَنى َأْن َيْأُتوا ِبالشََّياَدِة َعَمى َوْجِيَيا}يعني: أقرب، 
َأْو }، يعني: إذا ما أتوا بيا عمى وجييا من البداية، "أن يأتوا بالشيادة عمى وجييا أو يخافوا"ويحمف بصدق، 

قوموا واحمفوا، الحظوا اآلن ىذا المعنى،  :ألولياء الميت ، نقول[ٛٓٔالمائدة:] {َيَخاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَماٌن َبْعَد َأْيَماِنِيمْ 
 .؟ايو أننا نقرأ كأننا نقرأ بمغة أخر؛ ال نفيمأىا ىل فكرنا في ىذا، ؤ نحن نسمع اآليات ىذه ونقر 

ات وىذه الشيادة، وىذا يدل ىذه االحتياط ،ر كيف احتاط اهلل لمال المؤمنثم انظر أياا  إلى قاية أخر؛ انظ
وعنايتو بيم، وليذا قال بعض أىل العمم: إن أرجى آية في كتاب  ،بالمؤمنين -عز وجل-ظم رحمة اهلل عمى ع

آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى  َيا َأيَُّيا الَِّذينَ }ن، ي المؤمنين برحمة اهلل وسعة عفوه ىي آية الديْ اهلل، يعني: آية ُترج  
الَِّذي  مَُّو َفْمَيْكُتْب َوْلُيْمِملِ َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو ال

ال َيْبَخْس ِمْنُو َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق المََّو َربَُّو وَ 
تَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن َفَرُجٌل َواْمرَأَ ُيِملَّ ُىَو َفْمُيْمِمْل َوِليُُّو ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَمْيِن 

، إلى آخر ما ذكر اهلل {ِإْحَداُىَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى}، يعني: لئال تال [ٕٕٛالبقرة:] {الشَُّيَداِء َأْن َتِضلَّ  ِمنَ 
 .عز وجل-



من  -وجلعز -كل ىذه االحتياطات من أجل مال قميل أو كثير، قالوا: فالمؤمن أعظم قدرا  ومنزلة عند اهلل 
إذا كان اهلل اعتنى بمال المؤمن ىذه العناية واحتاط لو فالمؤمن أعظم منزلة عند اهلل من ىذا المال فال فمالو، 

ن من رحمة انطو ن وقن؟ لمناس الذين عندىم ذنوب وخائفون ويائسو ، ىذه نقوليا لماءيايعو، فيذه آيات فييا رج
ال فاازدد تفريط   :اهلل، ما نقوليا لممفرط ونقول لو   .آيات أخر؛ في الوعيد يناك، وا 

 الوقفة األولى في ىذه اآلية.ىذه 
َل }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  :واآلية الثانية ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزِّ

ىل يستطيع ربك؟ ىل ىم يشكون  ،؟افيم منينسمعيا ماذا ن، ىذه اآلية [ٕٔٔالمائدة:] {السََّماءِ  َعَمْيَنا َماِئَدًة ِمنَ 
الخاصة، صفوة  -عميو الصالة والسالم-؟ الحواريون ىم خالصة أصحاب المسيح -عز وجل-في قدرة اهلل 

َل عَ }ويقولون لو:  -عميو الصالة والسالم-أصحاب المسيح وأتباع المسيح  َمْيَنا َماِئَدًة َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزِّ
 ، فماذا تفيم منيا؟ [ٕٔٔالمائدة:] {السََّماءِ  ِمنَ 

تكمف، اهلل يقول: وىو  ،بعض العمماء قالوا: ىؤالء بعض من كان معيم وليس منيم، وىذا خالف ظاىر القرآن
 .، وىذا يقول: ال، ىذا كان معيم ما كان منيم[ٕٔٔالمائدة:] {ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّونَ }

ما كان عندىم فقو  ،أىل العمم من قال: ىؤالء ىم الحواريون في أول أمرىم بداية دخوليم واتباعيم لممسيحومن 
اجعل لنا ذات "دثاء اإلسالم عام الفتح: من ح -صمى اهلل عميو وسمم-، كما قال بعض أصحاب محمد كاف  

ما مروا وىم في طريقيم إلى ُحنين بعد فتح مكة مروا عمى المشركين يعمقون عندأنواط كما ليم ذات أنواط، 
اجعل لنا ذات أنواط كما  ،يا رسول اهلل"أسمحتيم عمى ِسدرة شجرة يتبركون بيا، قال مسممة الفتح أو بعايم: 

موسى لموسى: اجعل لقد قمتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب  ،ننإنيا الس   ،اهلل أكبر))ليم ذات أنواط، فقال: 
 .بيذا -صمى اهلل عميو وسمم-دثاء عيد، فما كفرىم النبي ، ىؤالء ح(ٔ)((كما ليم آليةليا  إلنا 

َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك }، ؟أن المراد أنيم قصدوا بذلك ىل يفعل -واهلل تعالى أعمم- ،واألقرب من ىذا كمو وىو األرجح
َل َعَمْيَنا َماِئَدًة ِمنَ  ال كانوا ك، ما كان؟، ىل يفعل[ٕٔٔالمائدة:] {السََّماءِ  َأْن ُيَنزِّ فارا ، ىل وا يشكون في القدرة وا 

، ىل ؟، أنت تستطيع لكن ىل تفعل؟معي اآلن إلى المكتبة أن تذىبىل تستطيع  :، مثمما أقول لك اآلن؟يفعل
التراويح ثم بعد ذلك  تصمي معناأن ، ىل تستطيع ؟ىل تفعل ،؟تجمس معي بعد الصالة عشر دقائقأن تستطيع 

، وفي القراءة األخر؛ ؟، يعني: ىل يفعل[ٕٔٔالمائدة:] {َىْل َيْسَتِطيُع َربُّكَ }، ىذا معناىا، ؟ىل تفعل ،؟نذىب
، ؟، وااح{كىل تستطيع رب  }، -صمى اهلل عميو وسمم-فتكون االستطاعة موجية لعيسى  {ىل تستطيع}المتواترة 

عمى إنزال  -عز وجل-، ما كانوا يشكون في قدرة اهلل [ٕٔٔالمائدة:] {َيْسَتِطيُع َربُّكَ َىْل }فيذا ىو معنى ىذه اآلية 
نما قصدوا ىل يفعل ربك ينزل ف، ىل يفعل ربك [ٕٔٔالمائدة:] {َىْل َيْسَتِطيُع َربُّكَ }، ؟ىل ُينزل عمينا ،؟المائدة وا 

 ، واهلل تعالى أعمم.؟عمينا مائدة من السماء

                                                           

 برقم قبمكم، كان من سنن لتركبن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - ٔ
 تحقيق في األلباني وصححو ،"الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(ٜٕٚٛٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٕٓٛٔ)

 (.ٛٓٗ٘) برقم المصابيح، مشكاة



 ،أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يذكرنا منو ما ُنسينا، وأن يعممنا ما جيمنا -عز وجل-سأل اهلل أ
 ويرزقنا تالوتو آناء الميل وأطراف النيار عمى الوجو الذي ُيرايو عنا.
 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 األنعام سورة من 3 واآلية المائدة سورة من 111 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
وىي مما قد يقف  ،المائدة، األولى في سورة -تبارك وتعالى-ففي ىذه الميمة سأتحدث عن آيتين من كتاب اهلل 

 .تبارك وتعالى-وقد تُفيم عمى غير مراد اهلل  ،فال يتبين وجيو، والثانية في سورة األنعام فيو القارئ
 أََأنَت ُقْمَت ِلمنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمِّيَ }: -عميو الصالة والسالم-قال لعيسى  -تبارك وتعالى-أما األولى فيي أن اهلل 

ِمْمَتُو َتْعَمُم َما ِفي ِإَلَيْيِن ِمْن ُدوِن المَِّو َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقدْ  ََ  
ُم اْلُغُيوِب  َََّلَّ َمُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأْنَت  َْ ُبُدوا المََّو َربِّي َوَربَُّكْم  َما َأَمْرَتِني ِبِو َأنِ  َما ُقْمُت َلُيْم ِإالَّ * َنْفِسي َوال َأ َْ ا

َمى ُكلِّ  ََ َمْيِيْم َوَأْنَت  ََ َمْيِيْم َشِييًدا َما ُدْمُت ِفيِيْم َفَممَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأْنَت الرَِّقيَب  ََ ٍ  َشِييد  َوُكنُت  ِإْن *   َشْي
ْن  َباُدَك َواِ  َِ  :وما قال "العزيز الحكيم" :، قال[113-111المائدة:] {َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم 

ن تغفر ليم فإنك أنت الغفور الرحيم، فمماذا قال اهلل  عن  -عز وجل-الغفور الرحيم، مع أن المتبادر أن يقال: وا 
ْن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ِإْن ُتَعذِّْبُيْم }: -صمى اهلل عميو وسمم-عيسى  َباُدَك َواِ  َِ  ؟{َفِإنَُّيْم 

  .، فيذه قد يستشكميا القارئ[113المائدة:]
-     وموقف ىائل يغضب فيو الرب ،ن ذلك اليوم يوم عظيمإأن يقال:  -واهلل تعالى أعمم-والجواب عن ىذا 

 .غضبًا لم يغضب قبمو مثمو ولن يغضب بعده مثمو كما جاء في الحديث -تبارك وتعالى
ويقول ىذا المقال ال يجعل من نفسو مدافعًا عنيم،  ،حينما يوجو إليو ىذا السؤال -عميو الصالة والسالم-فعيسى 

نما  ،ما يقول: الميم اغفر ليم، أو ما ُيشعر بذلك ن تغفر ليم فإنك أنت الغفور الرحيم، ال، وا  فوض األمر إلى وا 
ْن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز تمام التفويض، ىؤالء عبادك بين يديك إن تعذبيم فيم عبادك،  -عز وجل-اهلل  }َواِ 

لكن عن ضعف  والمعاقبة؛ ألن اإلنسان قد يعفو ، يعني: ال تغفر ليم من ضعف أو عجز عن المؤاخذةاْلَحِكيُم{
ن غفر ليم فيو يغفر مع كمال عزتو  -عز وجل-عن األخذ والعقوبة، فاهلل  إن عذب فيم عباده نواصييم بيده، وا 

وحكمتو حيث يضع األمور في مواضعيا ويوقعيا في مواقعيا، فيو عفو ليس بسبب عجز وال ضعف، ىذه اآلية 
 األولى.

َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض }: -تبارك وتعالى-وىي في أول سورة األنعام وىي قولو  :وأما اآلية الثانية
 أين موضع الوقف فييا؟ و  ،، ىذه اآلية ما المراد بيا؟[3األنعام:] {َيْعَمُم ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ 

َوِفي اأَلْرِض َيْعَمُم ِسرَُّكْم }، وتقف، [3األنعام:] {َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواتِ }من أىل العمم من يقول: الوقف ىكذا 
 .، الحظتم كيف يتغير المعنى[3األنعام:] {َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ 

في موضع  مواضع الوقف في أغمبيا في القرآن اجتيادية بناء عمى ما يموح من المعنى لمعمماء، وليذا اختمفوا
ىنا  "في" ،، أي: أنو فوق السموات[3األنعام:]{ َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواتِ } :الوقف بيذه اآلية، فبعضيم قال ىكذا



ٍِ }، كقولو: "عمى"بمعنى  َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي }، أي: عمى السماء، [11الممك:] {أََأِمنُتْم َمْن ِفي السََّما
، ىو فوق عرشو فوق سمواتو ويعمم ما يجري في [3األنعام:] {َيْعَمُم ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ اأَلْرِض 

عالنكم وجيركم وسائر أعمالكم  .وىذا معنى تحتممو اآلية ،األرض من إسراركم وا 
، بعضيم [3األنعام:] {ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكْم َوَيْعَمُم َما َتْكِسُبونَ َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض َيْعَمُم }ن وصل: وم  

، أي: "وىو اهلل"أي: المألوه المعبود، ُيدعى اهلل وُيعبد ويوحد في الممكوت األعمى وفي األرض،  "وىو اهلل"قال: 
المألوه الذي ُيدعى اهلل في العالم العموي وفي العالم الُسفمي، أي: أنو مألوه أي معبود في السموات يعبده أىل 

أي: المألوه في السماوات واألرض، مألوه في السموات ومألوه في  "وىو اهلل"السموات ويعبده أىل األرض، 
وىو اهلل في  المحققين، فتكون اآلية عمى الوصل:ر من وعميو كثي ،وىو من أجودىا وأحسنيا ،األرض، ىذا معنى

  .وفي األرض ،السموات وفي األرض ىو المألوه في العالم العموي والُسفمي ُيدعى اهلل في الممكوت األعمى
 ايعمم سركم وجيركم متعمقً ، فيكون [3األنعام:] {َوُىَو المَُّو ِفي السََّمَواِت َوِفي اأَلْرِض َيْعَمُم ِسرَُّكْم َوَجْيَرُكمْ }ويحتمل 

باألرض، ىذا كمو من أجل ماذا؟ من أجل أن ال يتوىم أحد معنى باطاًل من ىذه اآلية كما يقول غالة الصوفية 
معنا  -عز وجل-، فاهلل -تعالى اهلل عن ذلك-والجيمية وطوائف من المنحرفين بأن اهلل موجود في كل مكان، 

ال فيو فوق سماواتو فوق عرشو بائن من خمقو، ىذه عقيدة أىل السنة ال يجوز ألحد أن يعتقد سواىا  بعممو وا 
َمى اْلَعْرِش اْسَتَوى}، [05النحل:] {َيَخاُفوَن َربَُّيْم ِمْن َفْوِقِيْم َوَيْفَعُموَن َما ُيْؤَمُرونَ } ََ ، فيذه اآلية [0طو:] {الرَّْحَمُن 

- ،في السموات وموجود في األرض مخالط لخمقوفي سورة األنعام ىذا معناىا، وليس معناىا أن اهلل موجود 
قالت: في  ،((أين اهلل؟))لما قال لمجارية:  -صمى اهلل عميو وسمم-، والنبي -تعالى اهلل عن ذلك عموًا كبيرا

 .(1)((أعتقيا فإنيا مؤمنة))السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول اهلل، قال: 
 إلى يومنا ىذا. -رضي اهلل عنيم-ىذا ىو االعتقاد الصحيح الذي عميو أئمة المسممين سمفًا وخمفًا من الصحابة 

ياكم ىداة ميتدين. -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا   أن ُيبصرنا وا 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 (.032) برقم إباحتو، من كان ما ونسخ الصالة، في الكالم تحريم باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسمم، أخرجو - 1



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 التوبة سورة من 66 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين
 أجمعين، أما بعد:

في خبر  -تبارك وتعالى-قول اهلل  اإلى بيان المراد منياآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل، وتحتاج فمن 
 -عز وجل-وا بالُقراء في غزوة تبوك فأنزل اهلل ءأولئك الذين استيز  ،براءة ،الفاضحة ،المستيزئين في سورة التوبة

* نَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْل َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتْيِزُئوَن َوَلِئْن َسأَْلَتُيْم َلَيُقولُ }وقال:  ،فييم ما أنزل
  .[ٙٙ-٘ٙالتوبة:] {ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّْب َطاِئَفة  

ولم يرد في القرآن أصاًل  ،، ىذه اآلية في المنافقين{ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكمْ }: -تبارك وتعالى-فقولو 
عز -أو المنافقين، اهلل  ،أو الكفار ،أو النصارى ،أو بأىل الدين إال عن الييود ،شيء من االستيزاء بالدين

َذا َناَدْيُتْم ِإَلى الصَّ }قال عن أىل الكتاب:  -وجل قال عن المشركين ، و [ٛ٘المائدة:] {الِة اتََّخُذوَىا ُىُزو ا َوَلِعب اَواِ 
صمى اهلل عميو -ومن ىؤالء من ُبعث إلييم نبينا محمد  ،-عمييم الصالة والسالم-األنبياء  الذين ُبعث إلييم

ِإْن َكاَد َلُيِضمَُّنا }، -اهلل عميو وسممصمى -ون بالنبي ، يستيزئ[ٔٗالفرقان:] {َأَىَذا الَِّذي َبَعَث المَُّو َرُسوال  } :-وسمم
ىذا ىو الرسول! يحتقرونو  ،ىذا! :، فيم يستيزئون بو يقولون[ٕٗالفرقان:] {َعْن آِلَيِتَنا َلْوال َأْن َصَبْرَنا َعَمْيَيا
-ويستيزئون بالمسممين في آيات كثيرة في كتاب اهلل  ،وىكذا يستيزئون بالدين ،ويستخفون بو ويستصغرون شأنو

، كما [ٖٗالمطففين:] {اْلُكفَّاِر َيْضَحُكونَ  َفاْلَيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمنَ }يمان ، وفي اآلخرة يضحك منيم أىل اإل-عز وجل
وا ِبِيْم } ،ضحكوا منيم في الدنيا؛ ألنيم في الدنيا كانوا يضحكون منيم َذا َمرُّ ، [ٖٓالمطففين:] {َيَتَغاَمُزونَ َواِ 
عز -وعين في المؤمنين في الصدقات كما قال استيزاًء وسخرية، وىذه في المنافقين، المنافقون يستيزئون بالمط  

َدَقاِت َوالَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِإالَّ ُجْيَدىُ  الَِّذيَن َيْمِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمنَ }: -وجل  {ْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُيمْ اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ
ذا جاء بصدقة اهلل ، يقولون: اهلل غني عن ىذا، انظروا جاء بكف من تمر، [ٜٚالتوبة:] غني عنو وعن صدقتو، وا 

ىو ُأذن، ُأذن يعني  :، ويقولون-صمى اهلل عميو وسمم-، ويستيزئون بالنبي رائيالمُ انظروا إلى ىذا  :قالوا ،كثيرة
  .في ُأذنو ما شاء -صب-أنو يسمع من كل من جاء، ورأيو مع آخر واحد يأتي، كل من جاء ألقى 

َوَلِئْن }يقول فييا:  -عز وجل-، فالشاىد ىذه اآلية اهلل -عز وجل-وبكتاب اهلل ، ويستيزئون بأىل اإليمان عموماً 
نضحك ُفكاىة، تبوك بعيدة  ،نقضييا ،ي األوقاتنمزح، نزجّ ، [٘ٙالتوبة:] {َنُخوُض َوَنْمَعبُ َسأَْلَتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا 

مثل أصحاب ىذا البرنامج  ،والمتدينين ،يستيزئون فيو غير الدين لى شيء من اإلجمام، وما وجدوا شيًئاتحتاج إ
ن كان "طاش ما طاش"الرديء الذي ُيعرض عمى الناس في وقت اإلفطار    .يومساإلنسان يستحيي أن يُ ، وا 



ال * ِزُئوَن َوَلِئْن َسأَْلَتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْل َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتيْ } :فالمقصود
، ىذا ىو محل ؟، ىل كانوا مؤمنين[ٙٙ-٘ٙالتوبة:] {ُكمْ َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنْ 

 ؟ "قد كفرتم بعد إيمانكم" :فييم -عز وجل-اإلشكال، ىل كانوا مؤمنين حتى قال اهلل 
  .المعروف أنيم كانوا من المنافقين

ون الكفر، فاهلل نن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظيرتموه، ىم يظيرون اإليمان ويبطإ :ىذا أن يقالعن الجواب 
 ،، ىم كفار في الباطن"كفرتم بعد إيمانكم"عى الُمعمن، جعل ذلك نقضًا منيم إليمانيم الظاىر الُمد   -عز وجل-

 {النَّارِ  ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمنَ }: -عز وجل-يقول اهلل  ،ولم يكونوا مؤمنين كما ىو معموم
ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد }، أي: الذي أظيرتموه، ثم انظر قولو بعده: "كفرتم بعد إيمانكم" ن، إذ[٘ٗٔالنساء:]

لعفو اهلل  في الباطن محاًل  ، ىل يكون من كان كافراً [ٙٙالتوبة:] {ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّْب َطاِئَفة  
 ؟-عز وجل-
ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك }، واهلل يقول: [ٛٗالنساء:] {ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ِإنَّ المََّو }

 ؟ ن، فما المراد إذ[٘ٗٔالنساء:] {النَّارِ  اأَلْسَفِل ِمنَ 
، الطائفة تصدق عمى الواحد فما فوق، كان [ٙٙالتوبة:] {ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍ }المراد بيذا  :من أىل العمم من قال

ِإْن َنْعُف }فنزلت اآلية في الجميع، فقال:  ،ضحك ،ابتسم ، فقطئيستيز ما كان  ،معيم رجل من المسممين ضحك
فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ر إلى رسول اهلل شي بن ُحمي  خْ م  وىو ، ىذا الذي جاء [ٙٙالتوبة:] {َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكمْ 

صمى -ير، وكان يعتذر لمنبي ُحم   ،واسم أبي ،شيخْ م   ،، قعد بي اسمي(ٔ)"قعد بي اسمي واسم أبي ،يا رسول اهلل"
 ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍ }وحُسن إيمانو بعد ذلك، فكثير من السمف قال:  ،وتاب وصحت توبتو -اهلل عميو وسمم

  .{ُنَعذِّْب َطاِئَفة  }، ىذا مخشي، {ِمْنُكمْ 
حد ومن أىل العمم من يقول: المراد بذلك ىو أن اهلل يوفق بعضًا لمتوبة فيتوب عمييم كما قال اهلل في الكفار يوم أُ 

اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذَِّبُيْم َفِإنَُّيْم  َلْيَس َلَك ِمنَ } :وفعموا ما فعموا -رضي اهلل عنو-الذين قتموا حمزة 
، كيف يتوب عمى الكفار؟ يوفقيم لمتوبة فيتوب عمييم، واألمر كمو هلل، ىذه ىي اآلية [ٕٛٔآل عمران:] {َظاِلُمونَ 
 األولى.

ِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َمْن َكاَن يُ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،وىي في سورة ىود :واآلية الثانية
ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل *  ا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسونَ َأْعَماَلُيْم ِفييَ 

َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة }، ىل من كانت لو إرادة لمدنيا يكون داخاًل في ىذا الوعيد [ٙٔ-٘ٔىود:] {َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر *  الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسونَ 

! كل إنسان ؟سمم، ىل ىذا ىو المراد؟ من الذي ي  [ٙٔ-٘ٔىود:] ؟{ا َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ َوَحِبَط مَ 
 .ال يوجد ،لو إرادة لمدنيا، في أحد ما لو إرادة لمدنيا؟

                                                           

 (.ٕ٘٘/ٕ) ىشام ابن وسيرة ،(ٗٓٓٔ/ٖ) الواقدي ومغازي ،(ٕٚٔ/ٗ) كثير ابن تفسير: انظر - ٔ



ُيِرْد َثَواَب  َوَمنْ }، ىذه آية ىود، وآية آل عمران وىي قولو: -عز وجل-وكذلك في ثالث آيات ُأخر في كتاب اهلل 
 .[٘ٗٔآل عمران:] {الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَسَنْجِزي الشَّاِكِرينَ 

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد }وىي في سورة اإلسراء  :واآلية الثالثة ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ
 .[ٛٔاإلسراء:] {َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموم ا َمْدُحور ا

َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثِو َوَمْن }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،في سورة الشورى :واآلية الرابعة
  .، ىذه أربع آيات، فما المراد؟[ٕٓالشورى:] {ا َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنؤِتِو ِمْنَيا َومَ 

 -رضي اهلل عنو-قالوا: ىذه اآليات في الكفار أصاًل، ومنيم من قال كمعاوية  -رضي اهلل عنيم-بعض السمف 
ُيرائي في أعمالو، ومن أىل  الذي ،إن المراد بذلك أىل الرياءوىو مروي عن ابن عباس بإسناد فيو ضعف: 

حراز أمواليم   .العمم من قال: ىذه اآليات في المنافقين يريدون الدنيا، يظيرون اإلسالم ويريدون حقن دمائيم وا 
بتو وغايتو التي من أجميا يقوم ويقعد، تمحض طمبو لمدنيا، فالدنيا ىي ِطمومن أىل العمم من قال: ىذه في من 

صحيحة، الشيء الذي يجب أن نفيمو أنو ليس كل من أراد  -رضي اهلل عنيم-السمف وىذه المعاني التي قاليا 
نما يدخل في ى ن، ويدخل فييا المنافقو  ،ذه اآلية من كان منافقاً الدنيا يكون نصيبو النار، ىذا ال ينفك منو أحد، وا 

فإنو ال  ،في عمل معين ىراءلذي ليس ا ،أيضًا الكفار؛ ألنيم يريدون الحياة الدنيا، ويدخل فييا أيضًا أىل الرياء
يكفر إال إن كان الرياء واقعًا في أصل اإليمان، إنسان دخل في اإليمان رياًء، أو كانت جميع أعمالو رياء، وأبو 

ر بيم النار يوم القيامة، أول من ُتسع ىمث بالثالثة الذين في الحديث المشيور لما حدّ  -رضي اهلل عنو-ىريرة 
 :ثم بعد ذلك حدث ثم بكى، ثم حدث ثم بكى، ثم ذكر ىؤالء: تعمم العمم أو قرأ القرآن ليقالكاًء شديدًا، وبكى ب

رضي -، فيؤالء أول من ُتسعر بيم النار يوم القيامة، أبو ىريرة (ٕ)شجاع :جواد، وجاىد ليقال :قارئ، وأنفق ليقال
، قصد بذلك [٘ٔىود:] {الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيمْ َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة }قرأ اآلية ىذه بعدىا:  -اهلل عنو

   .أو جميع أعمالو رياء ،واقعًا في أصل اإليمانعنده أىل الرياء، لكن يقال ىذا فيمن كان الرياء 
مع  ويدخل فييا أيضًا من تمحضت إرادتو لمدنيا في كل شيء، من أجميا يقوم ومن أجميا يقعد، إن صمى

ن صام من أجل ن مشى إلى المسجد يريد الرياضة، وا   الجماعة فيو يريد إثبات عدالتو فقط ودفع التيمة عنو، وا 
ن زكى من أجل أن ينمو ن وصل الرحم فيو من أجل فقط أن ُينسأ لو في أثره وُيطال في  أن يصح، وا  مالو، وا 

من الدنيا، فمثل ىذا داخل في ىذه اآلية، ىذا  عمره، وىكذا في كل عمل من األعمال الصالحة يريد شيئًا عاجالً 
 واهلل تعالى أعمم. ،ىو المراد

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 ،(ٕٖٕٛ) برقم والسمعة، الرياء في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، أخرجو - ٕ
: وقال ،(ٕٚ٘ٔ) برقم المستدرك، في والحاكم ،(ٕٕٛٗ) برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(ٕٗٛٔٔ) برقم الكبرى، في والنسائي

 (.ٖٔٚٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا"



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 ىود سورة من 5 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
فسنتحدث عن آيتين من سورة ىود، مما قد يقف عنده القارئ فال يتبين معناه، أو لربما فيمو عمى غير مراد اهلل 

 منو. -وجلعز -
َأال ِإنَُّيْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُىْم ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنُو َأال ِحيَن }عن المشركين:  -تبارك وتعالى-فيي قولو  :أما األولى

ُدورِ  وَن َوَما ُيْعِمُنوَن ِإنَُّو َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ ، ما المعنى المراد بيذه اآلية؟  [5ىود:] {َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُيْم َيْعَمُم َما ُيِسرُّ
  .تبارك وتعالى؟-ون هلل ما ىذا الصنيع والتصرف الذي يفعمو ىؤالء الكفار المحادّ و 

ن كان الواحد وجماعة من السمف أن ىؤالء المشركي -رضي اهلل عنيما-معنى ىذه اآلية كما فسرىا ابن عباس 
عورتو فيما بينو وبين  أن تبدو -عز وجل-اهلل  جامع أىمو أو يقضي حاجتو يستحي منمنيم إذا أراد أن ي

َأال ِإنَُّيْم }ظيره حاجزًا بين عورتو وبين السماء،  ؛ ليكونبصدرهتنحى فكان الرجل إذا جمس عمى حاجتو  ،السماء
ال يخفى عميو خافية، وىذا الفعل  -عز وجل-واهلل  ،من اهلل، فيذه جيالة منيم {َيْثُنوَن ُصُدوَرُىْم ِلَيْسَتْخُفوا ِمْنوُ 

وَن َوَما ُيْعِمُنونَ }الذي يفعمونو ال يغير شيئًا في واقع األمر،  ، [5ىود:] {َأال ِحيَن َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُيْم َيْعَمُم َما ُيِسرُّ
 الظمماء.يعمم ويرى ما تحت الثرى، يرى دبيب النممة السوداء عمى الصفاة السوداء في الميمة  -عز وجل-فاهلل 

إلييم، والحياء  -عز وجل-لكن أقول: ىذا التصرف من ىؤالء المشركين لو ِداللة أن عندىم استشعار نظر اهلل 
وِقصر نظرىم، لكن ينبغي لإلنسان أن  ،وىذا التصرف منيم يدل أيضًا عمى قمة عقوليم ،منو، مع أنيم كفار

 -جل جاللو-   ثم بعد ذلك يكون اهلل  ،يراه في كل تصرفاتو وحركاتو وسكناتو -عز وجل-اهلل  ،يرجع لنفسو
الناظرين إليو، يفعل اإلنسان أشياء لو نظر إليو صبي صغير دون سن التمييز لربما لم يفعميا أمامو،  نأىو 

يراه والمالئكة  منو، ثم اهلل ة في نظره ما فعميا أمامو واستحيايتصرف تصرفات لو كان بحضرتو أحط الناس مرتب
بيذه األفعال  -تبارك وتعالى-بارز ربو ، ومع ذلك ي[81ق:] {َما َيْمِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ }يرونو 

ويقول: ال أستطيع أن أتصل،  ،المشينة، فأين استحضار الرقابة، كثير من الناس يسأل عن طريق رسالة بالجوال
اتصل، فيقول: ال  :رقمو، وأحيانًا المسألة تحتاج إلى شيء من االستيضاح، فيقال لو وأنت ال تعرفو وال تعرف

 يفعل ىذا الفعل غير الالئق، فياّل ينما ح -عز وجل-أستطيع، يستحي من مخموق ال يعرفو وال يستحي من اهلل 
 استشعرنا ىذا المعنى.

َوَجاَءُه } :أتى إليو قومو حينما -عميو وسممصمى اهلل -في خبر لوط  -تبارك وتعالى-ىي قولو  :واآلية األخرى
ُر َلُكْم َفاتَُّقوا المََّو َوال َقْوُمُو ُيْيَرُعوَن ِإَلْيِو َوِمْن َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُموَن السَّيَِّئاِت َقاَل َيا َقْوِم َىُؤالِء َبَناِتي ُىنَّ َأْطيَ 

َقاُلوا َلَقْد َعِمْمَت َما َلَنا ِفي }بوه بجوابيم الرديء: ا، فأج[81ىود:] {َرُجٌل َرِشيدٌ  ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي أََلْيَس ِمْنُكمْ 
نََّك َلَتْعَمُم َما ُنِريدُ   ، ما معنى ىذه اآلية؟ [87ىود:] {َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َواِ 



  .ىل عرض عمييم ىؤالء البنات من بناتو من أجل الفاحشة؟
، [81ىود:] {َوَجاَءُه َقْوُمُو ُيْيَرُعوَن ِإَلْيوِ }سان، عمى صورة شبان حالذين كانوا فجروا بيؤالء األضياف جاءوا لي
، فما المراد [88الحجر:] {َىُؤالِء َبَناِتي ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِمينَ } :جر، وفي سورة الح{َىُؤالِء َبَناِتي}فقال ليم:  ،ُمسرعين
 بذلك؟ 

َوَتَذُروَن َما َخَمَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن } ،التزوج من النساءالمراد بذلك في أرجح أقوال المفسرين أنو عرض عمييم 
ويكفوا عن ىذا الشذوذ  ،وأن يستغنوا بمقتضى الفطرة ،، عرض عمييم أن يتزوجوا النساء[811الشعراء:] {َأْزَواِجُكمْ 

يم، ويدل عمى ىذا قول واالنحراف الذي لم يفعمو أحد قبميم، فالنبي بالنسبة لقومو رجااًل ونساء ىو بمنزلة األب ل
، ىذه [1األحزاب:] {النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم َوَأْزَواُجُو ُأمََّياُتُيمْ }في سورة األحزاب:  -عز وجل-اهلل 

بالمؤمنين النبي أولى }، وفي قراءتين غير متواترتين قراءة ابن عباس وقراءة ُأبي بن كعب: قراءة معروفة متواترة
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسيم وأزواجو أمياتيم وىو }، وفي األخرى: {من أنفسيم وىو أب ليم وأزواجو أمياتيم

 .{أب ليم
ن كان ال ُيقرأ بيا، يعني: من حيث الحكم، فالنبي  حادية إذا صح سندىا فإنووالقراءة األ ُيعمل بمقتضاىا وا 

، بنات القبيمة، تزوجوا منين وكفوا عن ىذا الفعل المشين، "ىؤالء بناتي"ؤالء: فيو يقول لي ،بالنسبة لقومو كالوالد
قبحيم -، يعني: ال حاجة لنا بالنساء، ال أرب لنا بالنساء، [87ىود:] {َقاُلوا َلَقْد َعِمْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ }

نََّك َلَتْعَمُم َما ُنِريدُ }، -اهلل  .الدنس الذي تترفع منو ،الشذوذ ، يعني:[87ىود:] {َواِ 
ا أنو عرض ، أمّ ن، ومن أىل العمم من قال: إنو عرض عمييم بناتو ليتزوجوا مني"ىؤالء بناتي"فأقول: ىذا معنى 

وذو  ،بناتو من أجل أن يستغنوا بين عن أضيافو بالفجور فحاشا وكال، ىذا يترفع عنو كل كريم من بني آدم
، فيذا لم ؟!وىم أكمل الناس رجولة وغيرة وشيمة وشيامة ونخوة -تبارك وتعالى-فكيف بنبي من أنبياء اهلل  ،فطرة

نما ذكرت ىذا ،يقل بو أحد من أىل العمم  لئال يتوىم غير المراد. ؛وا 
ياكم من النار ،لي ولكم القبول -عز وجل-سأل اهلل أف خوا ،وأن يعتقنا وا  ننا وأن يعفو عنا وعن والدينا وا 

 المسممين.
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 ىود سورة من 701 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد:

في  -جل جاللو-، فاهلل -عميو الصالة والسالم-فيذا ىو الموضع الرابع واألخير الذي نقف عنده من سورة ىود 
، وذكر ما -صموات اهلل عمييم أجمعين-من نوح إلى موسى  -عمييم الصالة والسالم-ىذه السورة ذكر األنبياء 

وما نتج عن ذلك من وقوع العقوبات  ،اطيلجرى ليم من أقواميم من التكذيب ورد دعوتيم ورمييم بألوان األب
 الصالة والسالم. معميي-ُثالت بيؤالء األمم الذين كذبوا الرسل ونزول المَ 

، [ٕٓٔىود:] {َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديدٌ }: -عز وجل-ثم بعد ىذا قال اهلل 
 .كل مجرم ومكذب وظالم -عز وجل-يأخذ اهلل  ،األخذ الذي وقع ليؤالء المجرمينكيذا 

ُموٌع َلُو النَّاُس ِإنَّ ِفي َذِلَك آَل * ِإنَّ َأْخَذُه أَِليٌم َشِديٌد } ْْ ََ اآلِخَرِة َذِلَك َيْوٌم َم َذا ََ ، [ٖٓٔ-ٕٓٔىود:] {َيًة ِلَمْن َخاَف 
ُموٌع َلُو النَّاُس }ىذا استطراد وحديث عن عذاب اآلخرة بعدما ذكر عذاب الدنيا،  ْْ  :، أي[ٖٓٔىود:] {َذِلَك َيْوٌم َم

ُرُه ِإَّلَّ لَِ * َوَذِلَك َيْوٌم َمْشُيوٌد }اليوم اآلخر،  ٍل َمْدُدودٍ َوَما ُنَؤخِّ -ٖٓٔىود:] {َيْوَم َيْأِت َّل َتَكمَُّم َنْفٌس ِإَّلَّ ِبِإْذِنوِ *  َْ
َيْوَم َيْأِت َّل َتَكمَُّم َنْفٌس ِإَّلَّ }، -عز وجل-، يوم عظيم رىيب ال يجترئ فيو أحد عمى الكالم إال بإذن اهلل [٘ٓٔ

ذنا اهلل ، أعا[ٙٓٔ-٘ٓٔىود:] {َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييقٌ * ِبِإْذِنِو َفِمْنُيْم َشِقيٌّ َوَسِديٌد 
خواننا المسممين من النار ياكم ووالدينا وا   .وا 

الزفير ىو صوت خروج النفس بقوة بصوت، والشييق ىو استميام النفس وسحبو بقوة مع صوت من شدة العذاب 
* َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييٌق }ره لشدتو ونكّ  ،، تصور ىذا المشيد[ٙٓٔىود:] {َلُيْم ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييقٌ }والمعاناة، 

قولو ، و [ٚٓٔ-ٙٓٔىود:] {السََّمَواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفدَّاٌل ِلَما ُيِريدُ  َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمتِ 
َُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِيمُ }سبحانو:  ُموُد *   اْلَحِميمُ  ُيَص ُْ * َوَلُيْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد * ُيْصَيُر ِبِو َما ِفي ُبُطوِنِيْم َواْل

يُدوا ِفيَيا َِ وا ِمْنَيا ِمْن َغمٍّ ُأ ُْ  .[ٕٕ-ٜٔالحج:] {ُكمََّما َأرَاُدوا َأْن َيْخُر
فزيد فيو حرف الطاء في العبارة  ،، ُصراخ شديد[ٖٚفاطر:] {َوُىْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَيا}واهلل ذكر عذابيم في مواضع 

َنا َنْدَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْدَملُ }يصرخون،  :ما قال "يصطرخون"عنو  ْْ  {َيْصَطِرُخوَن ِفيَيا َربََّنا َأْخِر
ياكم جميعًا من ذلك-ألوانًا من حال وأوصاف أىل النار  -عز وجل-، وذكر اهلل [ٖٚفاطر:] َيْوَم }، -أعاذنا اهلل وا 

وِىِيْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ  ُْ َمى ُو ََ  .[ٛٗالقمر:] {ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر 
شاىد بعض الصور التي ُتعرض ألقوام ماتوا من التعذيب في العراق أو في مكان آخر، ىذا ُيدخل نحن حينما ن

 ،وآثار الضرب الذي يكسر العظام ،في تنور ثم يخرج وقد شوي لحمو واسود، وىذا قد ُصب عميو المواد الحارقة
أيامًا طوااًل، ى لو ىذه الصورة اءتنقبض النفس ويقشعر البدن ويبقى اإلنسان تتر  ،وقد ُىشمت جمجمتو ونحو ذلك



َُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِيمُ } فكيف بيذا العذاب ُموُد *   اْلَحِميمُ  ُيَص ُْ َقاِمُع ِمْن َوَلُيْم مَ * ُيْصَيُر ِبِو َما ِفي ُبُطوِنِيْم َواْل
، يجرجرون في النار وُيسحبون فييا، وُيدخل الواحد منيم في النار كما ُيدخل الوتد في [ٕٔ-ٜٔالحج:] {َحِديدٍ 

َماَلٌة * ا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ ِإنَّيَ }ظممة لتعذيب، ضيق وحرارة ونار سوداء مالحائط؛ ليكون أشد في ا ِْ َكَأنَُّو 
فرة ىنا المراد بيا السواد، وليس ذلك في يوم أو يومين، فالص ،، كأنو إبل سوداء[ٖٖ-ٕٖالمرسالت:] {ُصْفرٌ 

ا ىذا فبال انقطاع، كما يعيش أمّ  ،وال يحتمل ،اإلنسان قد ُيفعل بو شيء من ذلك في يوم أو لحظة ثم يموت
ْنُيْم َوُىْم ِفيِو ُمْبِمُسونَ َّل ُيَفتَُّر }سبعين سنة، ىذا مميارات السنين وال ينتيي، أو اإلنسان في الدنيا ستين  ََ} 

َمْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ }، من اإلبالس والسكون واليأس، [٘ٚالزخرف:] ََ ، [ٚٚالزخرف:] {َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض 
 يتمنون الموت.

 أمانيا يكنّ  المنايا أنْ  وحسبُ   *** ا شافيً  أن ترى الموتَ  داءً  كفى بكَ 
َخاِلِديَن }غني أكمة أكميا اإلنسان أو شربة أو متعة استمتع بيا ثم يبقى بعد ذلك في مثل ىذا العذاب، تفماذا 

 ، لماذا الخمود؟ [ٚٓٔىود:] {السََّمَواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفدَّاٌل ِلَما ُيِريدُ  ِفيَيا َما َداَمتِ 
كر ُيصرف ش ،الشرك، أعظم ذنب وأعظم جرم ،ألن ىؤالء قد فعموا فعاًل لو ُمزج بمياه البحار لكدرىا ؛الخمود

وىؤالء ميما بقوا من  ،-سبحانو وتعالى-يخمق ويزرق وُتصرف العبادة لغيره  ،النعمة في غير من أعطى وأسدى
ْنوُ }: -عز وجل-ا، وليذا يقول اهلل الحياة فإنيم مصرون عمى الكفر أبدً  ََ ، [ٕٛاألنعام:] {َوَلْو ُردُّوا َلَداُدوا ِلَما ُنُيوا 

، قالوا: ىذا ((القاتل والمقتول في النار)): -صمى اهلل عميو وسمم-فاإلصرار يعاقبون عميو، وليذا قال النبي 
وليذا كان ، فيؤاخذ اإلنسان عمى العزم، (ٔ)((إنو كان حريصًا عمى قتل صاحبو))، قال: ؟فما بال المقتول ،القاتل

ستين سنة، ومع ذلك العذاب مستمر،  ،ثالثين سنة ،عذاب الكفار ال ينقطع أبدًا مع أنيم عاشوا كم؟ عشرين سنة
 .لك أن ُتطمق المجال لعقمك ليتخيل مميارات المميارات بال انقطاع من األعوام

السََّمَواُت  يَن ِفيَيا َما َداَمتِ َخاِلدِ }ثم إن قولو تعالى ىنا في ىذه اآلية وىو الشاىد الذي من أجمو أوردتيا 
، فيل معنى ذلك [ٛٗإبراىيم:]{ َيْوَم ُتَبدَُّل اَلْرُض َغْيَر اَلْرِض َوالسََّمَواتُ } قد قال تعالى:، و [ٚٓٔىود:] {َواَلْرُض 

     .أن عذابيم ينقطع؟
واهلل تعالى -، واألقرب [ٚٓٔىود:] {السََّمَواُت َواَلْرُض  َما َداَمتِ } ،من أىل العمم من قال: ىذا في الموحدين

عمق الشيء بزائل والمراد التأبيد، تقول: ال أفعمو ين ابن جرير وغيره أن العرب قد تىو ما ذكره كبير المفسر  -أعمم
ما غرد  ،الدوام ت الُعفر بأذنابيا، ىذا ينقطع وينتيي، لكن المقصودألما تعاقب الميل والنيار، ال أفعمو ما أل

كمو لو انقضاء لكن يقصدون بو الدوام، ال أفعل ذلك ما قامت  حركت أغصان، ىذاطائر، ما ىبت ريح، وت
  .السموات واألرض مع أنيا تُبدل

، ليست (ٕ)-رحمو اهلل-ومن أىل العمم من قال: ما دامت السموات واألرض الجديدة، كما قال الحسن البصري 
، فتمك [ٛٗإبراىيم:] {َيْوَم ُتَبدَُّل اَلْرُض َغْيَر اَلْرِض َوالسََّمَواتُ }ىذه، ىذه تُبدل، ولكن سموات أخرى وأرض أخرى، 

                                                           

نْ } باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ  ومسمم، ،(ٖٔ) برقم ،[ٜ:الحجرات] {َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا الُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َواِ 
 (.ٕٛٛٛ) برقم بسيفييما، المسممان تواجو إذا باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب

 (.ٖٔ٘/ ٗ) كثير ابن تفسير: انظر - ٕ



َوَما } ،ال تزول وال تُبدل، والنصوص يفسر بعضيا بعضًا، فدلت النصوص عمى أن الكفار ال يخرجون من النار
يَن ِمنَ  ِْ ، فيذا التعميق عمى المشيئة من [ٚٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ }، وىكذا قال: [ٚٙٔالبقرة:] {النَّارِ  ُىْم ِبَخاِر

أن يقال: إن ىذا االستثناء  -واهلل تعالى أعمم-أىل العمم من قال: إن المراد بو أىل التوحيد يخرجون، واألحسن 
َد }: -عز وجل-، كما قال اهلل لمتعميق عمى المشيئة، لمتحقيق ال [ٚٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ } ِْ َلَتْدُخُمنَّ اْلَمْس

ِريَن َّل َتَخاُفونَ  ، وىم داخموه قطعًا، لكن كل شيء [ٕٚالفتح:] {اْلَحرَاَم ِإْن َشاَء المَُّو آِمِنيَن ُمَحمِِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
يقول  ،د ال زال عند بعض اإلخوان المصريين إلى اليومبمشيئتو، فيذا تحقيقًا، بل إن من أىل المغة وىو موجو 

لك: ىذا جبل إن شاء اهلل، وأنا ُمعمم في المدرسة الفالنية إن شاء اهلل، وىذه سيارتي إن شاء اهلل، وىي سيارتو 
نما لمتحقيق، وىو وجو عند بعض أىل المغة، لكن ىذا تحقيقًا ال تعميقاً    .قطعًا، فيذا ليس لمتعميق وا 

السََّمَواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ  َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمتِ }طع عذاب أىل النار، قلكن ال ين ،أىل العمم من قال غير ذلكومن 
نَِّة َخاِلِديَن ِفيَيا َما َداَمتِ * َما َشاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفدَّاٌل ِلَما ُيِريُد  َْ َواُت َواَلْرُض ِإَّلَّ السَّمَ  َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِدُدوا َفِفي اْل

، تحقيقًا ال [ٛٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ }، يقال في السموات واألرض كما سبق، [ٛٓٔ-ٚٓٔىود:] {َما َشاَء َربُّكَ 
، باعتبار المدة التي [ٛٓٔىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ }إن ذلك  :تعميقًا، ومن أىل العمم من قال كالحسن البصري

 .ثني ذلكتُ بين من أىل التوحيد في النار فاسبعض المعذجمسيا 
السََّمَواُت َواَلْرُض  َما َداَمتِ }متحقيق أحسن من ىذا؛ ألن الكالم عمى البقاء الدائم في المستقبل، لوالقول بأن ذلك 
  .[ٛٓٔ ىود:] {ِإَّلَّ َما َشاَء َربُّكَ 

نما بإقامة اهلل  ،وبقاؤىم ليس ذاتيًّا ،إن أىل الجنة ال يقومون فييا بذاتيم، يبقون :ومن أىل العمم من قال -   وا 
ليم وبتخميده إياىم، فيذا ىو المراد، ونعيم أىل الجنة ال ينقطع أبدًا، وقد جاء في الحديث في  -عز وجل

 في واتفقا والنار، الجنة بين فيوقف: كريب أبو زاد - أممح كبش كأنو القيامة، يوم بالموت يجاء))الصحيحين: 
: قال الموت، ىذا نعم،: ويقولون ،وينظرون ونفيشرئبّ  ىذا؟ تعرفون ىل الجنة أىل يا: فيقال -الحديث باقي
 فيذبح، بو فيؤمر قال الموت، ىذا نعم،: ويقولون وينظرون فيشرئبون قال ىذا؟ تعرفون ىل النار أىل يا: ويقال
 صمى-    اهلل رسول قرأ ثم: ، قال((موت فال خمود النار أىل ويا موت، فال خمود الجنة أىل يا: يقال ثم: قال
 إلى بيده وأشار [ٜٖ:مريم] {ُيْؤِمُنونَ  ََّل  َوُىمْ  َغْفَمةٍ  ِفي َوُىمْ  اْلَْمرُ  ُقِضيَ  ِإذْ  اْلَحْسَرةِ  َيْومَ  َوَأْنِذْرُىمْ }: -وسمم عميو اهلل

 .(ٖ)الدنيا
مناٍد إن لكم أن تعيشوا فييا أبدًا فال تموتوا، وأن تشبوا فال تيرموا، وأن تصحوا فال نادي أنو ي))وفي الصحيح: 
الموت؛ ، أربعة أشياء ىي المطالب التي يطمبيا اآلدميون، البقاء من غير (ٗ)((موا فال تشقوا أبداتمرضوا، وأن تُنعّ 

و الموت، يسكن أحسن القصور والنياية نغص األساسي لمراحة واالجتماع والمذة والنعيم، نيايتألن الموت ىو الم
  .ُيدس في ُحفرة، ثم ماذا؟ ،خرقة بيضاء

                                                           

 وصفة الجنة كتاب ومسمم، ،(ٖٓٚٗ) برقم ،[ٜٖ:مريم] {الَحْسَرةِ  َيْومَ  َوَأْنِذْرُىمْ }: قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٜٕٗٛ) برقم الضعفاء، يدخميا والجنة الجبارون يدخميا النار باب وأىميا، نعيميا

نَّةُ  ِتْمُكمُ  َأنْ  َوُنوُدوا}: تعالى وقولو الجنة أىل نعيم دوام في باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب مسمم، أخرجو - ٗ َْ  ُأوِرْثُتُموَىا اْل
 (.ٖٕٚٛ) برقم ،[ٖٗ:األعراف] {َتْدَمُمونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما



 *** نّغص الموُت ذا الِغنى والفقيرا شيءٌ  الموتَ  يسبقُ  الموتَ ال أرى 
 ، يستمتع اإلنسان بأيام الشباب.((ا، وتشبوا فال تيرموا أبداال تموتوا أبدً ))

 اَص كان جنونالم ُيعما  ودَ ***  األس والشعرَ  الشبابِ  شرخَ  إنّ 
فال تمرضوا،  :ال تشيبوا، والصحة :ثم تفتك بالشعر فيتحول إلى أبيض، الشيب ،بدأ شيبة واحدةت ذلك ثم بعد

فال يشقوا أبدا، نحن  :بقدر، األمراض تنتاشيم، والنعيم وكل   ،الدنيا ىذه دار األمراض إذا أخطأه ىذا أصابو ىذا
المرض، ونشقى باألعباء التي نتحمميا، ونشقى باليموم واألنكاد واألكدار نشقى بالحر ونشقى بالتعب، ونشقى ب

  .وسوء العالقات مع فالن وعالن، إلى غير ذلك
كف  ،صيام ،قيام ،صالة ،الجنة نعيم كامل فيذا النعيم يحتاج إلى شيء من العمل والطاعة ومجاىدة النفس

 ،اليائل الدائم عد ذلك ُيفضي اإلنسان إلى النعيمما حرم اهلل، ىي حياة قصيرة ثم بكف لمجوارح ع ،لمسان
 ؟!تساوي معصية أو لذة تنقضي بمحظة اذار النعيم العاجل عمى النعيم الباقي، ومفمبخوس حظو من آث

لطاعة وا -عز وجل-النفوس أقرب ما تكون فيو إلى اهلل  قل بحاجة إلى بصر وتفكير، ونحن في وقتٍ افالع
 يضيا عمى العمل الصالح دائمًا.و ر والعبادة فُيستغل ذلك في ت

  سأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم.أ
 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 الرعد سورة من 11و 11 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

اهلل وحده ال شريك إال الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة لممتقين، وال عدوان إال عمى الظالمين، وأشيد أن ال إلو 
 لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو، أما بعد: 

 ِمن   م َعقَِّبات   َلو  }: -تبارك وتعالى-قول اهلل ويكون االستدالل في غير موضعو  من اآليات التي قد ُيستدل بياف
َفظ وَنو   َخم ِفوِ  َوِمن   َيَدي وِ  َبي نِ  رِ  ِمن   َيح  م   َما ي َغيِّر   َل  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوِ  َأم  وا َحتَّى ِبَقو  َذا ِبَأن ف ِسِيم   َما ي َغيِّر  م   المَّو   َأرَادَ  َواِ   ِبَقو 

غير  فيذه اآلية كثير من الناس يستدلون بيا لربما في، [11الرعد:] {َوال   ِمن   د وِنوِ  ِمن   َلي م   َوَما َلو   َمَردَّ  َفَل  س وًءا
وذاك  ،د منيم يقول مخاطبًا لغيره حينما يعظو ويحثو عمى إصالح حالو ونفسوموضعيا، وذلك أنك تسمع الواح

، -عز وجل-دون أن يتخذ األسباب التي يتوصل بيا إلى ىداية اهلل  -جل جاللو-يتعمل بطمب اليداية من اهلل 
وا َما ِبَأنف ِسِيم  }بدأ بنفسك ا :فيقول لو اآلخر م  َحتَّى ي َغيِّر  ، وىكذا يقال في [11الرعد:] {ِإنَّ المََّو ل ي َغيِّر  َما ِبَقو 

صالحيا وتقويمياالمجتمعات حينما  وا َما ِبَأنف ِسِيم  }يقال:  ،ُيراد إنياضيا وا  م  َحتَّى ي َغيِّر  ، {ِإنَّ المََّو ل ي َغيِّر  َما ِبَقو 
وا بإصالح أنفسيم حتى يوض من ىذه الكبوة فعمييم أن يبدءفعمى المسممين إذا أرادوا األخذ بأسباب القوة والن

كثيرًا، والذي يذكره السمف فمن بعدىم في معنى ىذه اآلية ىو غير ما  ما بيم، ىكذا يقال -عز وجل-يغير اهلل 
وا َما ِبَأنف ِسِيم  }ُذكر، وذلك أنيم يقولون:  م  َحتَّى ي َغيِّر  ، وذلك أن الناس إذا غيروا من {ِإنَّ المََّو ل ي َغيِّر  َما ِبَقو 

ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة  ،لى النقمةحاليم وقمبيا من النعمة إ -عز وجل-اإليمان إلى الكفر غير اهلل 
 .إلى الضعف، ومن الكثرة إلى القمة

وال يسمب ذلك عنيم فيرفع عنيم عافيتو حتى يكون  ،ال يغير ما بقوم من نعمة أنعميا عمييم -عز وجل-فاهلل 
، يحصل منيم -عز وجل-فيكفرون باهلل  ،، ُيبدل اإليمان بالكفر"حتى يغيروا ما بأنفسيم" ،منيم مبتَدأً التغيير 

فيذىب ما عندىم من األموال، وييمك ما  ،فتتبدل أحواليم -جل جاللو-واإلعراض عن اهلل  ،البطر، وكفر النعمة
عندىم من الحروث والثمار وما شابو ذلك، وىذا قال بو جميع من وقفت عميو من المفسرين من السمف والخمف، 

مع أن المعنى األول الذي ذكرتو  ،وكذا ابن كثير ،-رحمو اهلل- ومن ىؤالء كبير المفسرين ابن جرير الطبري
، -واهلل تبارك وتعالى أعمم-ذائع عمى ألسنة الناس، وكثيرًا ما يردده الدعاة وغيرىم، ومعنى اآلية ىو ما ذكرت 

م  س وًءا َفل َمَردَّ َلو  }بعد ذلك:  -عز وجل-وليذا قال اهلل  َذا َأرَاَد المَّو  ِبَقو   {َوَما َلي م  ِمن  د وِنِو ِمن  َوال  َواِ 
م  }، وفي سورة األنفال: [11الرعد:] ، ىو المعنى الذي [35األنفال:] {َذِلَك ِبَأنَّ المََّو َلم  َيك  م َغيِّرًا ِنع َمًة َأن َعَمَيا َعَمى َقو 

م  َحتَّى ي َغيِّر  }ذكرناه،  ، ال يسمبيم عافيتو حتى يكون [35األنفال:] {وا َما ِبَأنف ِسِيم  َلم  َيك  م َغيِّرًا ِنع َمًة َأن َعَمَيا َعَمى َقو 
، ىذا ىو المقصود الذي ذكرنا -جل جاللو-واإلعراض عن دين اهلل  ،منيم باإلفساد في األرض أً التغيير مبتدَ 

   اآلية من أجمو.



-وموضع آخر في ىذه السورة الكريمة في سورة الرعد مما قد يفيمو الناس أو بعض الناس عمى غير مراد اهلل 
ك م  ل م َعقَِّب }: -جل جاللو-، وذلك قولو -عز وجل َيا ِمن  َأط رَاِفَيا َوالمَّو  َيح  ا َأنَّا َنأ ِتي اأَلر َض َنن ق ص  َأَوَلم  َيَرو 

ِمِو َوى َو َسِريع   ك  َيا ِمن  }ن المخاطب بيذه اآلية ، مَ [11الرعد:] {ال ِحَسابِ  ِلح  ا َأنَّا َنأ ِتي اأَلر َض َنن ق ص  َأَوَلم  َيَرو 
 ...وىو اختيار ابن جرير ،الذي عميو عامة السمف فمن بعدىم ،[11الرعد:] ؟{َأط رَاِفَيا

 
 مالحظة:

 والشيخ بدأ في آية جديدة. ألن الممف انتيى ؛مقطوعةفيو الصوتية  ىذا الممف المادة
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 إبراىيم سورة من 31 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ِلُرُسِمِيْم َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا }: -عميو الصالة والسالم-في سورة إبراىيم  -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

عن قيل  -تبارك وتعالى-، قولو [31إبراىيم:] {َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَنا َفَأْوَحى ِإَلْيِيْم َربُُّيْم َلُنْيِمَكنَّ الظَّاِلِمينَ 
، ىل [31إبراىيم:] {َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَناَلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن } :-عمييم الصالة والسالم-ىؤالء المكذبين لرسميم 

 ؟عمى دين قوميم كما قد ُيفيم من ظاىر ىذه اآلية -عمييم الصالة والسالم-كان الرسل 
-إلى اإليمان والتوحيد، وأرسل إلييم رسولو المالئكي جبريل  -عز وجل-يعني كانوا عمى اإلشراك ثم ىداىم اهلل 

-عن قيل قوم شعيب لشعيب  -جل جاللو-بما شاء من وحيو، ىذه اآلية مع قول اهلل  -لسالمعميو الصالة وا
َلُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي } :ومن معو من المؤمنين -عميو الصالة والسالم

عمييم -ا كما فيمو بعضيم أن الرسل مأو ىاتان اآليتان ىل ُيفيم من ظاىرى، فيذه اآلية [88األعراف:] {ِممَِّتَنا
 كانوا عمى دين قوميم؟  -الصالة والسالم

ما كانوا عمى دين  -عمييم الصالة والسالم-فالرسل  ،الجواب: أن ىذا الظاىر الذي قد ُيفيم من اآلية غير مراد
صمى اهلل عميو -أخبر في سورة األنعام عن المناظرة التي جرت بين إبراىيم  -تبارك وتعالى-قوميم قط، واهلل 

رََأى َكْوَكًبا َقاَل َىَذا َربِّي َفَممَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ }حينما  -عميو الصالة والسالم-وبين عبدة الكواكب، فيو  -وسمم
الِّيَن  ُكوَننَّ ِمنَ بِّي َفَممَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلْم َيْيِدِني َربِّي َلَ َفَممَّا رََأى اْلَقَمَر َبازًِغا َقاَل َىَذا رَ *  اآلِفِمينَ  * اْلَقْوِم الضَّ

، [68-67األنعام:] {ُتْشِرُكونَ  َفَممَّا رََأى الشَّْمَس َبازَِغًة َقاَل َىَذا َربِّي َىَذا َأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّا
، ىل قال ذلك عمى سبيل التنزل مع ؟ناظراناظرًا أو م في ذلك الحين -عميو الصالة والسالم-فيل كان إبراىيم 

أو كان يعتقد عبادة الكوكب في أول األمر فمما تبين لو بطالنو  ،الخصم مع المخالفين من أجل إلقاميم الحجة
 .؟وحده ال شريك لو -عز وجل-توجو إلى عبادة اهلل 

كان مناظرًا ال ناظرًا، ومعنى كان  -صمى اهلل عميو وسمم-ن إبراىيم الذي عميو كثير من المحققين أاجح الر 
 .مناظرًا أنو قالو عمى سبيل التنزل

  ، عمى سبيل االستنكار واالستبعاد، واهلل ؟يعني أىذا ربي "ىذا ربي"فيو استفيام مقدر،  :وبعض أىل العمم يقول
 {َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكينَ } :قالفالشرك في الكون الماضي  -صمى اهلل عميو وسمم-عن إبراىيم  نفى -عز وجل-
 ،والحاضر ،في الماضي ،، ونفي الشرك في الكون الماضي ينفي ذلك عنو في األزمنة الثالثة[321النحل:]

، خيروىم بين [31إبراىيم:] {ِممَِّتَناَأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي } :-عمييم الصالة والسالم-والمستقبل، وىنا لما قالوا لرسميم 
ود في لغة العرب وىذا من خصائصيا كما ذكره ، أن الع  "حتى"بمعنى  "أو"األمرين، أو عمى المعنى اآلخر أن 

  أن كممة عاد تأتي لمعنيين:  ،الثعالبي في فقو المغة



د فالن إلى خمقو، عاد فالن إلى تأتي بمعنى العود إلى الشيء الذي كان عميو، تقول: عاد فالن إلى عادتو، عا
نما بمعنى  ،عاد الفتى كياًل، ىو لم يكن كيالً  :عممو األول، بمعنى رجع، وتأتي بمعنى الصيرورة المطمقة تقول وا 

بمعنى  التراب طينًا، وعاد الخشب كرسيًّا صار، وعاد الطين خزفًا وىو لم يكن خزفًا، وعاد الماء ثمجًا، وعاد
ال تقوم الساعة حتى تعود ))في الحديث المشيور:  -صمى اهلل عميو وسمم-صار، والمعنيان يحتمميما قول النبي 

، والذين يتكممون في اإلعجاز العممي يقولون بأن ىذا الحديث يدل عمى أنيا (3)((جزيرة العرب مروجًا وأنيارا
ستعود كذلك، نحن نقول: الحديث ال يدل عمى ىذا كانت كذلك في الزمن الماضي كانت مروجًا وأنيارًا و 

ىذا الحديث عمى أحد المعنيين المذين  :بالضرورة، ىذا عمى أحد المعنيين وكان ينبغي عمييم أن ُيعبروا فيقولوا
، يمكن أن تكون كانت كذلك ثم ترجع إلى ((حتى تعود جزيرة العرب))ُيفيم منو أنيا كانت كذلك،  ،مميمايحت

  .قةحالتيا الساب
، أي: حتى تصير جزيرة العرب، كما تقول: عادت ىذه ((حتى تعود جزيرة العرب))ويمكن أن يكون المراد 

 .عميو الصالة والسالم-الصحراء ُحمة ُمخضرة، وىي لم تكن كذلك، فيذا معنى، وىذا موضع في سورة إبراىيم 
َلَقاُلوا * السََّماِء َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجوَن  َعَمْيِيْم َباًبا ِمنَ َوَلْو َفَتْحَنا }: -تبارك وتعالى-جر يقول اهلل وفي سورة الح

َوَلْو َفَتْحَنا }ىنا  -تبارك وتعالى-، في قولو [31-31الحجر:] {ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ 
، أي: عمى "لو فتحنا عمييم"و ، أكثر المفسرين من السمف فمن بعدىم قالوا: [31الحجر:]{ السََّماءِ  َعَمْيِيْم َباًبا ِمنَ 

، أي: المالئكة تعرج، والناس ىؤالء من [31الحجر:] {السََّماِء َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ  َباًبا ِمنَ }الكفار والمشركين، 
، وىذه قراءة [31الحجر:] {ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَناَلَقاُلوا }والسموات ليا أبواب،  ،الكفار يرونيم، يرون المالئكة تصعد

 .الجميور
ى بالتخفيف، بمعنى ُسدت، والمعنى أنيم يقولون ذلك عم {رت أبصارنالقالوا إنما ُسكِ }والقراءة األخرى المتواترة: 

َوَما َمَنَعَنا َأْن ُنْرِسَل }: -عز وجل-، يقولونو عمى سبيل المكابرة كما قال اهلل سبيل المكابرة بإجماع المفسرين
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرةً   {َفَظَمُموا ِبَيا}، أي: آية مبصرة، [15اإلسراء:] {ِباآلَياِت ِإالَّ َأْن َكذََّب ِبَيا اَلوَّ

 {َوَقاُلوا َيا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدَناَفَعَقُروا النَّاَقَة َوَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِِّيْم }، يعني: كذبوا بيا، [15اإلسراء:]
عميو -يقول عن ىؤالء المكذبين كما قال عن الفراعنة لما قالوا لموسى  -تبارك وتعالى-، واهلل [66األعراف:]

، في غاية [312عراف:األ] {َمْيَما تَْأِتَنا ِبِو ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَيا َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ }: -الصالة والسالم
ا الصفا ذىبًا، لماذا ال يكون لك قصر من ذىب؟، ل لن، حو  -يعني المعجزات-المكابرة، فيؤالء يقترحون اآليات 

  ؟.، لماذا ال تزيح عنا جبال مكة؟كون لك جنة من وصفيا كذا وكذاال تلماذا ، ؟المالئكة معك لماذا ال يأتي
السََّماِء  َوَلْو َفَتْحَنا َعَمْيِيْم َباًبا ِمنَ }يقول: ىؤالء ال يؤمنون، يقول:  -وجلعز -كل ىذا من باب التعنت، فاهلل 

، [31الحجر:] {َلَقاُلوا ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَنا}حرنا، س   :، ورأوا المالئكة تعرج لقالوا[31الحجر:] {َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ 
بل نحن قوم مسحورون،  ،، ُسدت أبصارنا[31الحجر:] {َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ َبْل }حرنا محمد، ُأخذت أبصارنا، س  

 .ىذا ىو المعنى الذي عميو عامة أىل العمم
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 {َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ }: -تبارك وتعالى-ن قولو إومن أىل العمم من قال وىو اختيار الحافظ ابن كثير: 
سحرنا محمد،  :الكفار يعرجون وليس المقصود المالئكة، لو صعدوا لكابروا غاية المكابرة وقالوا :، أي[31الحجر:]

 والذين يتكممون عن اإلعجاز يقولون: إن ىذه اآلية ليس ىذا ىو المراد منيا، ما ىو المراد؟ 
المراد لو أنيم صعدوا فعاًل وتجاوزوا الغالف الجوي لصاروا إلى ظممة تامة، فإذا صاروا إلى الظممة التامة  :قالوا

- ابل نحن قوم مسحورون، فيقولون: فمن أدرى محمدً  ،ُأخذت ،ُسكرت أبصارنا ،؟أين ذىبت أبصارنا :سيقولون
ىكذا يزعمون، واآلية ال تدل عمى ىذا أبدًا، ، ؟ظممة تامة أن ما فوق الغالف الجوي أنو -صمى اهلل عميو وسمم

  نحن ال ننكر أن ما فوق الغالف الجوي أنو ظممة، ال نتكمم عن ىذا، لكن ىل اآلية تدل عميو؟ 
نيم يقولون ذلك عمى سبيل المكابرة لو رأوا المالئكة تصعد أو ىم صعدوا إ :باإلجماع قالوا ،بإجماع المفسرين

  ت أبصارنا، واهلل تعالى أعمم.ذىبأين  :لى ظممة ويستغربون ويقولونليس أنيم يصيرون إ ،لكابروا
 ،كر اإلعجاز العممي، يوجد من ينكر اإلعجاز العمميننكر اإلعجاز العممي، نحن ال نن وليس معنى ذلك أننا
ال  ما -عز وجل-والتوسط في األمور واالعتدال والروية وعدم التسرع في تحميل كالم اهلل  ،وأظن أن ىذا شطط

، تخالف إجماع السمف يحتمل ىذا ىو الواجب، ىناك أشياء صحيحة ومقبولة، وىناك أشياء ما يدل عمييا القرآن
 فال يفيم أحد أن المقصود ىو إبطال اإلعجاز العممي، أنا ال أقول بيذا إطالقًا. ،ُترد فيذه

ياكم ىداة ميتدين، ويتقبل منا ومنكم. -عز وجل-سأل اهلل أو  ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا   أن ينفعنا وا 
  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 اإلسراء سورة من 61 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
َذا }في سورة اإلسراء:  -جل جاللو-قولو  -تبارك وتعالى-من اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل ف َأَرْدَنا َواِ 

، قد يفيم بعض من [61اإلسراء:] {َأْن ُنْيِمَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا َفَحقَّ َعَمْيَيا اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميرًا
 ،ال يرضى لعباده الكفر -جل جاللو-يأمر ىؤالء بالفسق، مع أن اهلل  -تبارك وتعالى-يقرأ ىذه اآلية أن اهلل 

 {َقاُلوا َوَجْدَنا َعَمْيَيا آَباَءَنا َوالمَُّو َأَمَرَنا ِبَيا} إذا فعموا فاحشة عمى المشركين الذين كانوا ردًّا -جل وعال-وقال 
 {ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسطِ *   َتْعَمُمونَ ُقْل ِإنَّ المََّو ال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَمى المَِّو َما ال }، فقال: [82األعراف:]
-بيا؛ ألنيا غير مرضية، فكيف قال اهلل  -جل جاللو-، اآلية، فالمعصية والفسق ال يأمر اهلل [82-82األعراف:]

  .[61اإلسراء:] ؟{َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا}: -عز وجل
َذا َأَرْدَنا َأنْ }من السمف من قال:  ، أي: أمرناىم بالطاعة فعصوا، [61اإلسراء:] {ُنْيِمَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َواِ 

ْرَناَىا َتْدِميرًا}ىم باإليمان فكفروا، ناوأمر   .، وقعت عمييم كممة العذاب[61اإلسراء:] {َفَحقَّ َعَمْيَيا اْلَقْوُل َفَدمَّ
أي: أمرناىم كونًا وقدرًا بالمعصية والكفر؛ ألن وقوع الكفر من ، {َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا}ومن أىل العمم من يقول: 

َوَما } ،وقدره -عز وجل-والطاعة من المطيعين كل ذلك بقضاء اهلل  ،من العاصين والمعصية ،الكافرين
 -عز وجل-إال مما قضاه اهلل  ، فال يقع في الكون تحريكة وال تسكينة[03اإلنسان:] {َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء المَّوُ 
ولعل ىذا ىو األقرب  ،والُممك ممكو، فيكون األمر بيذا االعتبار بمعنى األمر الكوني ،وقدره كونًا، فالخمق خمقو

 واهلل تعالى أعمم. ،مع أن اآلية تحتمل المعنى الذي قبمو
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َمْن كَ }: -جل جاللو-والموضع اآلخر من ىذه السورة سورة اإلسراء ىو قولو  اَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا َوُىَو ُمْؤِمٌن *  َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا 
، ىذه اآلية قد ُيفيم من ظاىرىا أن من كان لو إرادة وتطمب لمدنيا [62-62اإلسراء:] {َفُأْوَلِئَك َكاَن َسْعُيُيْم َمْشُكورًا

، أي: الدنيا، قيل ليا عاجمة؛ ألن ما فييا من {َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمةَ }فإنو متوعد بيذه العقوبة،  -إرادة أي  -
 .الشيوات والممذات متقضية زائمة

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما } ، فقيد ىذه اآلية بقيدين: عجمنا لو فييا ما نشاء من العطاء، فما [62اإلسراء:] {َنَشاُء ِلَمْن ُنِريدُ َعجَّ
، فيي مقيدة، وآية ىود يقول "لمن نريد"ين فما كل من تمنى ُأعطي، ط  ناه يحصل لو، وقيدىا أيضًا بالُمعكل ما تم

 {ْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسونَ َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الد  }فييا:  -عز وجل-اهلل 
ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا }، ولم يقيدىا، [61ىود:]

َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الد ْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا }، وقال في آية آل عمران: [61ىود:] {َيْعَمُمونَ 
 َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثوِ }وفي آية الشورى:  ،ولم يقيدىا، [641آل عمران:] {َوَسَنْجِزي الشَّاِكِرينَ 



-، ولم يقيد ذلك، فالشاىد أن ىذه أربع آيات في كتاب اهلل [83الشورى:] {َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الد ْنَيا ُنؤِتِو ِمْنَيا
 .عز وجل

د بيذه العقوبة النار والمقصود ىو ما ذكرتو، ىل كل من لو إرادة ولو كانت قميمة ولو كانت جزئية لمدنيا متوع  
وحبط ما صنع، تحبط أعمالو ألنو لو إرادة لمدنيا؟ ىل الدين يأمر أتباعو بأن يعرضوا عن الدنيا بالكمية، وال 

  .يكون في قموبيم تعمق بأدنى شيء منيا؟
ِلمنَّاِس ُحب   ُزيِّنَ }طاق، واهلل يقول: ال يأمر إال بما ي -عز وجل-الجواب: ال، ألن ذلك ال يمكن أن يتحقق، واهلل 

ْنَعاِم َواْلَحْرثِ  النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  الشََّيَواِت ِمنَ  َمِة َواأَل ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ آل ] {الذََّىِب َواْلِفضَّ
ما المراد  نة الدنيا، إذ، فيذا كمو مزين في نفوس الناس، والبد أن يوجد في نفس اإلنسان تطمب لمحيا[64عمران:

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاءُ }بيذه اآلية:  َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الد ْنَيا }، وفي ىود: [62اإلسراء:] {َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ
ْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما أُ * َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسوَن 

عمى أن  -رضي اهلل عنو-    ، حمميا بعض السمف ومنيم معاوية بن أبي سفيان [61-61ىود:] ؟{َصَنُعوا ِفيَيا
في أصل اإليمان فيذا اإليمان المقصود بذلك أىل الرياء، وىذا المعنى صحيح، فإن اإلنسان إذا كان مرائيًا ب

دًا بذلك، وأبو أو كانت جميع أعمال اإلنسان رياء، لكن لو دخل الرياء في بعض األعمال فال يكون متوع   ،هجزاؤ 
بيم النار، أول من ُتسعر بيم النار يوم  رلما ذكر حديث الثالثة الذين ُتسع -رضي اهلل تعالى عنو-ىريرة 

جاع، وبكى : شجواد، والرجل المجاىد ليقال :قارئ، والرجل المنفق ليقال :لالقيامة، الرجل الذي قرأ القرآن ليقا
ثم  -صمى اهلل عميو وسمم-صدق رسول اهلل "كاًء شديدًا، الشاىد أنو قال في آخره: ب -رضي اهلل عنو-أبو ىريرة 
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُء ِلَمنْ }قرأ اآلية:   {ُنِريُد ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

وىو  ،عمى أىل الرياء أيضًا، فيذا قال بو طائفة من السمف -رضي اهلل عنو-، فحمميا أبو ىريرة (6)"[62اإلسراء:]
 يان في كل عمل يعممو ىصحيح بيذا التوجيو الذي ذكرتو آنفًا، ومما يدخل فييا أيضًا ىو أن تكون إرادة اإلنس

عطي ومن أجميا عد، ومن أجميا يعمل، ومن أجميا يومن أجميا يق ،مبتو من أجميا يقومالدنيا، فتكون الدنيا ىي ط  
ذا زكى فيأخذ، ال يريد إال الدنيا، حتى باألعمال الصالحة، إذا صام  فمن أجل أن من أجل أن يصح بدنو، وا 

ذا وصل الرحم  يزكو ذا مشى إلى المسجد فإنو يفعل أن ُينسأ لو في أثره ويفمن أجل مالو، وا  طال في عمره، وا 
ذا صمى مع الجماعة فمن أجل إقامة عدالتو وقبول شيادتو، وىكذا في  ،ذلك طمبًا لمنشاط وعافية البدن مثاًل، وا 

  .كل عمل يعممو
 {ا َلُو َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًاُثمَّ َجَعْمنَ }فإذا كانت ىذه حال اإلنسان ال يريد إال الدنيا فيصدق عميو ذلك 

في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة  -رحمو اهلل-ب الشيخ محمد بن عبد الوىاب ، وفي ىذا بو  [62اإلسراء:]
 .اإلنسان بعممو الدنيا، وذكر آية ىود بيذا االعتبار

                                                           

 اهلل رسول عن الزىد أبواب والترمذي، ،(6231) برقم النار، استحق والسمعة لمرياء قاتل من باب اإلمارة، كتاب مسمم، أخرجو - 6
 (.8028) برقم والسمعة، الرياء في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى-



نما  ،د بالنار، فيذا يقع لكل إنسانليس المراد بذلك أن من وجد في قمبو إرادة لمدنيا أنو متوع   :الخالصة نإذ وا 
فكر إال بيا فيو متوعد بالنار، نسأل اهلل لنا ولكم كون الدنيا ىي ىمو وىمتو وطميبتو التي ال يالمقصود أن ت

 العافية.
ياكم بالقرآن ا -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى أن ينفعنا وا  لعظيم، وأن يجعمنا وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 اإلسراء سورة من 7 إلى 4 اآلية من

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني إْسراِئيَل ِفي اْلِكتَاِب َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُمنَّ ُعُموِّا َكِبيرًا }: -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

ثُمَّ * َوْعًدا َمْفُعواًل  َفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالُىَما َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدَِّياِر َوَكانَ * 
ْن َأَسْأُتْم ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَ * َنِفيرًا  اْلَكرََّة َعَمْيِيْم َوَأْمَدْدَناُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْمَناُكْم َأْكَثرَ  َرَدْدَنا َلُكمُ  نُفِسُكْم َواِ 

َل َمرٍَّة َولِ  * ُيَتبُِّروا َما َعَمْوا َتْتِبيرًا َفَمَيا َفِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَىُكْم َوِلَيْدُخُموا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُموُه َأوَّ
ْن ُعْدُتْم ُعْدَنا َعَسى َربُُّكْم َأنْ  َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني } :في ىذه اآليات -تبارك وتعالى-، قولو [8-4اإلسراء:] {َيْرَحَمُكْم َواِ 

 .ىذا في أصل معناه، وىو في كل شيء بحسبو ،، القضاء ىو الفراغ من الشيء[4اإلسراء:] {إْسراِئيلَ 
بمعنى أنو قضى وحكم وأعمميم  ،فرغ إلى بني إسرائيل -جل جاللو-أن اهلل  -واهلل تعالى أعمم-والمراد ىنا 

، أعمميم وأخبرىم [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ } ،وأوحى إلييم فيما أنزل عمييم في كتابيم وىو التوراة
 {نَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ َلُتْفِسدُ } ،كونًا أنيم يفسدون في األرض مرتين -عز وجل-بوقوع ىذا اإلفساد الذي قدره اهلل 

يعني: يحصل لكم الفساد  {في األرض مرتين دنّ سُ فْ لتَ }متواترة: ، وفي قراءة ُأبي وىي ليست [4اإلسراء:]
 .واإلعراض عن العمل بالتوراة

، فإنيم إذا -قراءة ُأبيأعني -، متضمنة ليذه القراءة [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ }والقراءة المتواترة: 
-أفسدوا في األرض مرتين فإن ذلك يتضمن أنيم قد فسدوا في أنفسيم، فإن الُمفسد يكون فاسدًا في حالو ونفسو 

 .، ثم يكون ذلك منو متعديًا فيحصل منو اإلفساد لآلخرين-في خاصتو
، أي: أنيم يحصل منيم العمو في األرض بغير الحق، [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْيِن َوَلَتْعُمنَّ ُعُموِّا َكِبيرًا}

 ، متى وقع ذلك منيم؟ "دن في األرض مرتينفسُ دن أو لت  فس  لتُ "وىذا اإلفساد 
 .من المفسرين من يقول: اإلفساد األول ىو قتل أشعيا

 .ومنيم من يقول: ىو حبس أرميا
 .مخالفة أحكام التوراة :ومنيم من يقول

 .يقول قتل زكريا، وكل ىذا من اإلسرائيميات التي لم يدل عمييا دليل ال في الكتاب وال في السنةومنيم من 
قتمو أحد مموكيم،  ،-عميو الصالة والسالم-وأما اإلفساد الثاني الذي حصل منيم فبعضيم يقول: ىو قتل يحيى 

 .إليو -تبارك وتعالى-فرفعو اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-كذلك أيضًا ما عزموا من قتل المسيح 
-أخبرنا أنو سيقع منيم إفساد في األرض مرتين، قال اهلل  ،لم ُيبين لنا ىذا اإلفساد -عز وجل-المقصود أن اهلل 

 {يدٍ َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشدِ }، يعني: اإلفساد األول، [5اإلسراء:] {َفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوالُىَما}: -عز وجل
 .ىؤالء العباد -عز وجل-حدد اهلل ولم ي ،وبطش ،وتمكن ،، أصحاب قوة[5اإلسراء:]



وىو من أىل الجزيرة الواقعة بين  ،عمييم جالوت الجزري -عز وجل-بعضيم يقول: في المرة األولى بعث اهلل 
 ،أظيرىم اهلل عميو ،بعد ذلك بعد أن تابوا وصمحت أحواليم -عز وجل-النيرين دجمة والفرات، حتى أظيرىم اهلل 

اْبَعْث َلَنا َمِمًكا ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل المَِّو  ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُيمُ } :في القصة المعروفة -عميو الصالة والسالم-فقتمو داود 
ن قال: أ، إلى [646البقرة:] {اْلِقتَاُل َأالَّ ُتَقاِتُموا َقاُلوا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل المَّوِ  َقاَل َىْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَمْيُكمُ 

 .[652البقرة:] {َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه المَُّو اْلُمْمَك َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمُو ِممَّا َيَشاءُ }
  .وبعضيم يقول: إن الذي جاءىم في المرة األولى سنجاريب

 .سنحاريب بالحاء وىو ممك أيضًا من مموك العراق في الموصل :وبعضيم يقول
 .وبعضيم يقول: ىؤالء العباد ىم من أىل فارس

قتاًل يل ا في بني إسرائومن معو ممن جاءوا من بابل، فقد قتمو  ،رنص  تُ خ  بُ  موبعضيم يقول: ىؤالء المقصود بي
وأبناء  ،أحد يحفظ التوراة، ثم بعد ذلك أخذوا كثيرًا من أبناء أشرافيم من أبناء المموك حتى إنو لم يبق  ذريعًا 
 .وذىبوا بيم إلى العراق ،األنبياء
ىو الذي وجده المسممون حينما فتحوا بيت  :ممن أخذوا دانيال ووضعوه في أرض العراق، ويقال إنو كان :ويقال

لى عمر يسألونو عنو، وقد فوجدوا رجاًل ُمسجى لم يتغير منو إال شعرات في قفاه، وأنيم كتبوا إ ،المال في المدائن
ىكذا  ،كانوا إذا أجدبوا خرجوا بو يستسقون ،عمى يده من الكرامات -عز وجل-رس قد رأوا مما ُيظير اهلل كان الف
ن عمر قالوا، و  من  ؛أمر المسممين أن يحفروا قبورًا متعددة في الميل ثم يضعوه في واحد منيا -رضي اهلل عنو-ا 

  .(2)أجل أن ُيغيب فال يتعمق الناس بو
  .إلييم ىؤالء العباد -عز وجل-بعث اهلل  ،ىذا في المرة األولىأنو كان الحاصل 

، وكل ذلك مما ال دليل عميو، ولو كان فيو فائدة لذكره اهلل وفي المرة الثانية يذكرون أيضًا أشياء من ىذا القبيل
، [5اإلسراء:] {َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا َلَنا}ليذه األمة، فإن األصل في ىذا الباب أن ما أبيمو القرآن  -عز وجل-
وعدم  ،القرآن فإن ذلك لعدم جدواه، كل ىذا لم ُيحدد، فكل ما أبيمو [4اإلسراء:] {َلُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ }

 .فائدتو
م حتى إن بوا أنفسيعوأت ،وتتبعوا ىذه األشياء ،وقد كتب بعض العمماء كتابات فيما ُيسمى بالمبيمات في القرآن

من خرج من بيتو مياجرًا إلى اهلل ورسولو ثم أدركو ة سنة مثل عكرمة يبحث ععشر  بعضيم ذكر أنو بقي أربع
 ؟الموت، من ىو

إليو ىذه األمة، فإن ىذا الفساد الذي  -عز وجل-فمثل ىذا ال فائدة فيو، والعبرة في ىذه اآليات ىو ما وجو اهلل 
كان سببًا  -اصطفاىم عمى عالم زمانيم -عز وجل-مع أن اهلل -أو اإلفساد الذي وقع من بني إسرائيل  ،وقع

وأخذ األموال،  ،من القتل الذريع والتشريد والسبي ووقع عمييم ما وقع ،وبطشو بيم ،لتسميط عدوىم الكافر عمييم
 .إلى غير ذلك مما حل بساحتيم

                                                           

 والنياية والبداية ،(000/ 6) كثير البن األنبياء وقصص ،(03/ 2) ىشام ابن وسيرة ،(66: ص) اسحاق ابن سيرة: انظر - 2
 (.236/ 7) البن كثير



والشاىد ىنا فيما يتصل بالحديث عن ىذه اآلية ىو أن الكثير من المتحدثين في ىذا العصر يقولون: اإلفساد 
 .األول قد مضى
وصاروا  ،قد تجمعوا في فمسطين ىو ما يفعمو اآلن تمك العصابات من ُشذاذ اآلفاق الذين :واإلفساد الثاني

 .يفسدون في األرض ويفعمون ما تعممون
، األول مضى وسمط اهلل [4اإلسراء:] {َلتُْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْينِ }ىذا ىو اإلفساد الثاني  :فالشاىد أنيم يقولون

واإلفساد الثاني ىو ىذا، وىذا الكالم فيو نظر، كل من وقفت عميو  ،تنصرخ  تنصر أو غير بُ خ  عمييم من سمط بُ 
ال فائدة فيو واهلل لم ُيحدده، ويقولون: إنما  :من المحققين من المفسرين منيم من ُيعرض عن تحديد ىذا ويقول

 .ورد ذلك في اإلسرائيميات
ومنيم من يذكر األقوال ثم بعد ذلك يقول: اهلل أعمم بالمراد بذلك، لكن كل ىؤالء من المفسرين يقولون بأن ىذين 

ْن }بعده:  -تبارك وتعالى-اإلفسادين وذلك التسميط األول والثاني كل ذلك قد مضى، لكن يقفون عند قولو  َواِ 
ظر فيو المسمم، ال أن يشتغل بتحديد اإلفساد األول وتحديد ، وىذا الذي ينبغي أن ين[8اإلسراء:] {ُعْدُتْم ُعْدَنا

ْن ُعْدُتْم ُعْدَنا}اإلفساد الثاني، لكن اهلل قال:  صمى اهلل عميو -، قالوا: فعادوا بعد ذلك فسمط عمييم محمدًا {َواِ 
يم من إفساد وأجمى بني قينقاع، وىكذا أيضًا كل ما وقع من ،يرضوأجمى بني الن ،وقتل قريظة ،فغزا خيبر -وسمم

 .عمييم من عباده ما يحصل بو إذاقتيم الخوف والقتل والسبي وما إلى ذلك من التسميط -عز وجل-سمط اهلل 
فالشاىد أن اإلنسان ينبغي أن ال ُينزل النصوص بيذه الطريقة إذا نظر إلى حديث أو آية تتحدث عن قضية 

بعض األحاديث الواردة في ذكر أوصاف معينة ، أو (6)((يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه))معينة 
فالن وما  والمراد بيؤالء القوم ىم بنو ،المراد بيذا الرجل ىو فالن :ألحداث أو نحو ذلك ثم يشتغل بعد ذلك يقول

نما يعتبر اإلنسان بما ُذكر ،فيذا مما يصعب غالباً  ،أشبو ذلك ويحذر من الوقوع في مثل ىذه األمور التي  ،وا 
وأحيانًا يأتون بأحاديث منكرة  ،وتنزيل ىذه النصوص عميو ،وصفيا الشارع، أما االشتغال بأن ىذا ىو ىذا

كما قالوا في الحرب التي وقعت في الكويت لما ادعى من ادعى بأنو من  ،وأحاديث مكذوبة ،وأحاديث باطمة
ثم بعد ذلك  ،وأن ىذا الرجل ىو المذكور بالحديث الفالني ،عض األحاديث المكذوبةأىل البيت ثم نزلوا عميو ب

  .وصارت سراباً  ،وتالشت ،رأوا عاقبتو ونيايتو كيف آلت وصارت، وذىبت تمك األقوال ونسييا الناس
قولون بأن ذلك قد المفسرين ي ةاإلفساد األول والثاني اهلل لم ُيحدده، والذين ُسمطوا عمييم اهلل لم يحددىم، وعامف

ْن ُعْدُتْم ُعْدَنا}بقولو:  -عز وجل-ولكن ىؤالء قد توعدىم اهلل  ،مضى  -عز وجل-، وىذه سنة اهلل [8اإلسراء:] {َواِ 
 في ىؤالء.

ياكم بالقرآن العظيم -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم ىداة ميتدين، وأن يعممنا من كتابو ما وأن ي ،أن ينفعنا وا  جعمنا وا 
 رضيو عنا.وأطراف النيار عمى الوجو الذي ي ،ذكرنا منو ما ُنسينا، وأن يرزقنا تالوتو آناء الميلجيمنا، وأن ي

  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد

                                                           

 باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ومسمم، ،(7227) برقم األوثان، تعبد حتى الزمان تغيير باب الفتن، كتاب البخاري، أخرجو - 6
 (.6923) برقم البالء، من الميت مكان يكون أن فيتمنى الرجل، بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم ال



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 اإلسراء سورة من 13 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

  فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
يَّاُكْم ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن }في سورة اإلسراء:  -تبارك وتعالى-يقول اهلل  َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 

ولم يكن ذلك واقعًا من  ،، والمعروف في التاريخ أن المشركين كانوا يقتمون البنات[ٖٔاإلسراء:] {ِخْطًئا َكِبيرًا
عار، فقد يستشكل القارئ بل كان يقع من بعض قبائميم، كانوا يقتمون البنت وىي حية بالوأد خشية ال ،يمجميع

 {َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ }: -تبارك وتعالى-حيث قال اهلل  -عز وجل-ع من كتاب اهلل ىذا الموض
لو إال الممقات وىي الحجارة الِكبار  ولم يبقَ  ،ىو الفقر، يقال: أممق الرجل إذا افتقر، واإلمالق [ٖٔاإلسراء:]

  .لو إال التراب كما يقال: لم يبقَ  ،الممساء
حق  -تبارك وتعالى-خوف الفقر، وكالم اهلل  ،فالشاىد أن ىذه اآلية تذكر عمة قتميم لألوالد وىي خشية اإلمالق

أن العرب كانوا  -واهلل تعالى أعمم-ال شك فيو، ال يتطرق إليو الباطل من بين يديو وال من خمفو، والمراد ىنا 
عز -قيم العار بسبب ذلك، وليذا قال اهلل حفيم ،يقتمون البنت وىي حية خشية أن تفتقر فُتضطر إلى بيع عرضيا

، يعني: من فقر متوقع إذا [ٖٔاإلسراء:] {ا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ َوال َتْقُتُمو } -سورة اإلسراء-في ىذه السورة  -وجل
، رزقيم [ٖٔاإلسراء:] {َنْحُن َنْرُزُقُيمْ }، قدم رزق األوالد عمى رزق اآلباء، [ٖٔاإلسراء:] {َنْحُن َنْرُزُقُيمْ }كُثر عيالكم، 

يَّاُكمْ }، -تبارك وتعالى-من اهلل   {َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمالقٍ }، ونرزقكم معيم، وفي سورة األنعام [ٖٔاإلسراء:] {َواِ 
يَّاُىمْ }، قدم رزق اآلباء؛ ألنيم فقراء، [ٔ٘ٔاألنعام:] {َنْحُن َنْرُزُقُكمْ }، من فقر موجود واقع، [ٔ٘ٔاألنعام:]  {َواِ 
  .[ٔ٘ٔاألنعام:]

وذلك لفرط غيرتيم  ؛خشية أن تفتقر ثم ُتضطر إلى بيع عرضياالمقصود أن العرب كانوا يقتمون البنت وىي حية 
 فقال:  ،الجرباء خطبيا رجل :كما قال أحدىم وعنده بنت يقال ليا

ْن سيق إلّي الميُر *** ألٌف وُعبداٌن وَذوٌد َعشرُ   إني وا 
 أحبُّ أصياري إلّي القبرُ 

  وآخر عنده بنت يقال ليا: مودة، يقول: 
  قبل الميل لو أنيا تدري تيوى عْمَر شيٍخ َيسرُّه *** ليا الموتُ  مودةُ                    

 وآخر يقول: 
  لعبرة بنتي عبرتي بدمِ  بنتي وىي تندبني *** فاضتْ  إذا تذكرتُ                  

 ستعبر ويسيل مني الدم.أيقول: إذا كانت بنتي تبكي تسيل منيا الدموع أنا 



 لعبرة بنتي عبرتي بدمِ  *** فاضتْ  بنتي وىي تندبني إذا تذكرتُ 
 ***أحاذر الدىر يومًا أن ُيممَّ بيا                       

  يقول: أخشى عمييا الفقر، أخشى أن تحتاج بعدي.
  ضمِ عمى وَ  الستر عن لحمٍ  بيا *** فييتكَ  ممَّ يومًا أن يُ  أحاذر الدىرَ 

  أو جفاء أٍخ *** وكنت أخشى عمييا من أذى الكممِ  أخشى عمييا فظاظة عم                   
 يقول: أخشى عمييا بعدي أن يجفوىا أخوىا أو عميا، وكنت ُأحاذر عمييا من الكممة، من نسمات الريح.

 تيوى حياتي وأىوى موتيا شفقًا *** والموت أكرم نّزال عمى الُحرمِ 
بالغ فييا، م ،أنيم كانوا يفعمون ىذا لفرط غيرتيم وىم جاىمون، وىذا ال شك أنيا غيرة في غير محميا :فالمقصود

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت }يقول:  -عز وجل-واهلل   .، ُتسأل تبكيتًا لمذي قتميا ووأدىا[9-8التكوير:] {ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمتْ * َواِ 
ذا نظر اإلنسان إلى حال كثير من   ،وأصبحت البنت تذىب حيث شاءت ،المسممين اليوم حيث ذىبت غيرتيموا 

خالط من شاءت، وتمبس ما شاءت، اءت في كثير من بالد المسممين، تصاحب من شاءت، وتوتفعل ما ش
وعمى  ،ولربما خرجت شبو عارية في برك السباحة ،ريةلذئاب البشرية بحجة الثقة أو الحويتركونيا سارحة بين ا

ن ىم من تمك وأي ؟ار وما إلى ذلك مما تعممون، وأىميا ينتسبون إلى اإلسالم، أين ذىبت غيرتيمشواطئ البح
فطرة في  -عز وجل-وأين غيرة الرجولة التي جعميا اهلل  ؟،، فأين إسالميم؟بالغ فيياالغيرة الجاىمية الم

  ، فيذا ىو الموضع األول.؟اآلدميين
ِإالَّ * َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا }: -تبارك وتعالى-قولو وىو في سورة الكيف وىو  :والموضع الثاني

، فإن الكثيرين من المسممين يفيمون اآلية عمى غير مراد [ٕٗ-ٖٕالكيف:] {َأْن َيَشاَء المَُّو َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ 
ال إلو إال اهلل، وليس ىذا ىو  :وأراد أن يتذكره قال، فيظن الواحد منيم أنو إن نسي شيئًا -عز وجل-اهلل 

 .[ٖٕالكيف:] {َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا} :المقصود من ىذه اآلية
ُمحصميا وخالصتيا: أن المشركين في مكة  -وىي ال تخمو من ضعف-الروايات التي وردت في سبب النزول و 

نختبره فييا ىل ىو نبي أو ال،  ،بعثوا إلى الييود في المدينة أنتم أىل كتاب أعطونا سؤاالت نسأل ىذا الرجل
وىو ذو القرنين الذي  ،اسألوه عن ثالثة أشياء: اسألوه عن الروح، واسألوه عن رجل طواف في األرض :فقالوا

ر بن ، وىم أصحاب الكيف، فجاء النضة الكيف، واسألوه عن فتية في غابر الدىرقص اهلل خبره في سور 
 .(ٔ)عن ىذه األمور -صمى اهلل عميو وسمم-أو سألوا النبي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-الحارث وسأل النبي 

، مع أن (ٕ)جمع عميو، يعني: أن ىذا سبب النزول باإلجماعذكر بأن ذلك من قبيل الم -رحمو اهلل-وابن القيم 
إن شاء  :، ولم يقل((ُأخبركم غداً ))فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-الروايات ال تخمو من ضعف، فيم سألوا النبي 

ثم نزل عميو الوحي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل، فتأخر الوحي عنو خمس عشرة ليمة، واشتد ذلك عمى النبي 
                                                           

 (.ٖٙٔ/ ٘) كثير ابن وتفسير ،(ٖٗٔ/ ٘ٔ) الطبري جرير البن القرآن آي تأويل عن البيان جامع - ٔ

ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج: انظر - ٕ  عميو أجمع والذي: "-اهلل رحمو- قال حيث ،(ٖٓٗ/ ٕ) نستعين وا 
 اهلل، شاء إن: يقل ولم ا،غدً  أخبركم: فقال القرنين، ذي وعن الكيف أصحاب وعن الروح عن النبي سألوا مكة أىل أن: المفسرون

 ".اآلية ىذه نزلت ثم اأيامً  الوحي فتمبث



ِإالَّ َأْن * َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا } :وىو ،(ٖ)بيذا األدب -عز وجل-بو اهلل في خبر ىؤالء وأدّ 
ال  :، ليس معناه إذا نسيت شيئًا من األشياء قل[ٕٗالكيف:] {َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ }، [ٕٗ-ٖٕالكيف:] {َيَشاَء المَّوُ 

إن شاء اهلل، تحقيقًا ليذه السنة، وىذا  :، أي: في االستثناء قل[ٕٗالكيف:] {َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ }إلو إال اهلل، ال، 
إن شاء  :ونسيت أن تقول ،سأفعل لك كذا في الغد :بو، بمعنى إذا قمت ألحد -عز وجل-األدب الذي أدبنا اهلل 

كما ىو مشيور عنو أنو  -رضي اهلل عنيما-إن شاء اهلل، وُنقل عن ابن عباس  :فتذكرت بعد ذلك فقل ،اهلل
مرادىم،  يمما فُ  ولكن ،عض السمف في شير وفي شيرين، وجاء عن ب(ٗ)يصح االستثناء بعد سنة في اليمين

واهلل ألفعمن كذا، ثم بعد سنة أو بعد ستة أشير أو  :ال يقصد أن اإلنسان إذا قال -رضي اهلل عنو-فابن عباس 
نما قصد أن ذلك من األدب الالئق أن إن شاء اهلل أنو ال يحن :لو أقل أو أكثر يق ث إذا فعل أو ما فعل، ال، وا 

كفارة اليمين إذا حنث في يمينو، ىذا مراد ابن  ،يمنع من أن يكون عميو الكفارةال لكن ذلك  ،إن شاء اهلل :يقول
  رضي اهلل تعالى عنيما.-عباس 

-ٖٕالكيف:] {ِإالَّ َأْن َيَشاَء المَّوُ * َوال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا }: -عز وجل-والمقصود أن قول اهلل 
بل فإن خبر عن فعل يريد أن يفعمو في المستقأو أن يتكمم لي ،، أن اإلنسان إذا أراد أن يعد عدة في المستقبل[ٕٗ

إن شاء اهلل، فإذا نسي ذلك فإنو غير مؤاخذ بسبب ىذا النسيان فعميو أن يقول ذلك تأدبًا ولو بعد  :عميو أن يقول
 ،فقميا إذا تذكرتيا، ىذا ىو المعنى ،إن شاء اهلل :، إذا نسيت أن تقول[ٕٗالكيف:] {َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ } ،حين

 واهلل تعالى أعمم.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد

 

                                                           

 (.ٖٙٔ/ ٘) كثير ابن وتفسير ،(ٖٗٔ/ ٘ٔ) الطبري جرير البن القرآن آي تأويل عن البيان جامع - ٖ

 (.9ٔٔ) برقم واألوسط، ،(9ٙٓٔٔ) برقم الكبير، في الطبراني أخرجو - ٗ



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 الحج سورة من 25و 25 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين
 أجمعين، أما بعد: 

َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإالا ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن }في سورة الحج:  -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 
اُن ِفْتَنًة ِلَيْجَعَل َما ُيْمِقي الشاْيطَ * ِفي ُأْمِنياِتِو َفَيْنَسُخ الماُو َما ُيْمِقي الشاْيَطاُن ُثما ُيْحِكُم الماُو آَياِتِو َوالماُو َعِميٌم َحِكيٌم 

نا الظااِلِميَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعيدٍ  ، ىذه اآلية من نظر في [25-25الحج:] {ِلماِذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُموُبُيْم َواِ 
صمى -كثير من كتب التفسير وجد أن الكثيرين منيم يذكرون في معنى ىذه اآلية قصة الغرانيق، وذلك أن النبي 

 -عميو الصالة والسالم-   لما اشتد عميو تكذيب قومو وردىم لدعوتو "فيما تذكر تمك الرواية:  -عميو وسمم اهلل
يقرأ في  -صمى اهلل عميو وسمم-تمنى أن ال ينزل عميو شيء يكون سببًا لتنفير قومو من اإلسالم، فبينما ىو 

َت َواْلُعزاى  َأَفرََأْيُتمُ } :لمشركينعمى مأل من المسممين وا -تعالىو تبارك -قرأ قولو  ،سورة النجم َوَمَناَة الثااِلَثَة * الَّلا
ن شفاعتيا لُترتجى، ففرح  ،تمك الغرانيق الُعمى :، فجرى عمى لسانو أو ألقى الشيطان[52-91النجم:] {اأُلْخَرى وا 

آية السجدة في آخرىا سجد، وسجد جميع من حضر  -صمى اهلل عميو وسمم-المشركون بذلك، ولما بمغ النبي 
نيا من وضع إ :-رحمو اهلل-زيمة رواية كما قال إمام األئمة ابن خ، ىذه ال(9)"من المسممين والمشركين

تبارك -وحاشاه، وذلك أن اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-لم يقع ذلك من رسول اهلل  ،، وىي كذب(5)الزنادقة
ال ينطق عن اليوى، وأخبر أيضًا عن ىذا القرآن بأنو ال يأتيو  -اهلل عميو وسممصمى -أخبر أنو  -وتعالى

ناا َلُو } :عن حفظو ليذا القرآن -تبارك وتعالى-الباطل من بين يديو وال من خمفو، وأخبر  ِإناا َنْحُن َنزاْلَنا الذِّْكَر َواِ 
خمصين ليس ، فعباد اهلل الم-عز وجل-، كما بين أن الشيطان ال ُيسمط عمى أولياء اهلل [1الحجر:] {َلَحاِفُظونَ 

-، فكيف ُيسمط الشيطان عمى النبي [922:النحل] {َيَتَولاْوَنوُ  الاِذينَ  َعَمى ُسْمَطاُنوُ  ِإناَما}لمشيطان عمييم سمطان، 
صمى اهلل -عمى الناس والنبي  -عز وجل-في مثل ىذه الحاالت وىي قراءة وحي اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم

 .؟في أمر التبميغ -جل جاللو-قد عصمو اهلل  -عميو وسمم
ال أساس ليا من الصحة، وقد صنف بعض العمماء كتبًا خاصة في إبطاليا  ،الحاصل أن ىذه الرواية باطمة

  .وردىا من أصميا

                                                           

 وكتب رواياتيا بجميع القصة ىذه بطالن األلباني الشيخ بين وقد ،(6595) وبرقم ،(2215) برقم الكبير، في الطبراني أخرجو - 9
 (.الغرانيق قصة لنسف المجانيق نصب: )بعنوان مستقمة رسالة ذلك  في

 إييام ودفع ،(562/ 2) لمشنقيطي بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان وأضواء ،(245/ 5) لمشوكاني القدير فتح: انظر - 5
 (.955: ص) الكتاب آيات عن االضطراب



َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإالا ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي }مراد بيذه اآلية: بعد ذلك أقول: ما ال
  .؟"تمنى"، ما معنى [25الحج:] {ُأْمِنياِتوِ 

فيذا  ،وتطمح إلى حصولو ،أىل العمم من فسر ذلك بالتمني، والتمني ىو أن تتطمع النفس إلى شيء"تمنى" من 
قد قدر ليؤالء في سابق  -تبارك وتعالى-يعني تمنى ىداية قومو، فيكون اهلل  "إذا تمنى"منية المعروفة، بمعنى األ

 -عميو الصالة والسالم-وبعضيم ال يؤمن، فتكون أمنية الرسول  ،عممو أنيم ال يؤمنون، أو أن بعضيم يؤمن
فيكون  ،، يتمنى ىداية ىؤالء جميعاً -جاللوجل -تعدية عمى ما قدره اهلل الذي بعثو اهلل إلى قومو زائدة وم

وقدر أنيم  ،وقضى ،ليم، وقد عمم اهلل -عز وجل-الشيطان قد ألقى ذلك إليو فصارت أمنيتو أكثر مما قدره اهلل 
بعض أىل العمم، وعمى ىذا  و، ىذا قال-صمى اهلل عميو وسمم-ال يؤمنون، أو أن األمر ال يكون كما تمناه النبي 

  التفسير ليس ىناك إشكال في معنى ىذه اآلية.
قرأ، وىذا معنى معروف في كالم العرب، وىذا الذي عميو عامة  :أي "تمنى"وىو أن معنى  :والمعنى اآلخر

نما فسروىا با ،بالمعنى األول ،المفسرين من السمف والخمف، ىذا قول الجماىير، لم يفسروىا بالتمني لقراءة، وا 
 :-رضي اهلل عنيما-بمعنى قرأ، كما قال حسان يمدح عثمان  "تمنى"

مام المقادر  *** وآخر ه الق   و  ليم   اهلل أول   تمنى كتاب    ى ح 
 وقول اآلخر: 

 ل  عمى ر س   الزبور   داود   ي  *** تمن   و  ليم   اهلل آخر   تمنى كتاب  
، وفي -رضي اهلل عنو-يل ُقتل، ىذا عثمان ثم في آخر الم ،يعني قرأ كتاب اهلل في أول الميل :تمنى كتاب اهلل
 البيت اآلخر: 

 ،كتاب اهلل الزبور -عميو الصالة والسالم-، أي: قراءة داود داود   ي  و، في آخر الميل، تمن  تمنى كتاب اهلل آخر ليم  
 .ةعمى ر سل، يعني: عمى تؤد

َوِمْنُيْم ُأمِّيُّوَن ال َيْعَمُموَن اْلِكتَاَب }: -تبارك وتعالى-فالتمني يأتي بمعنى القراءة وىو أحد القولين في تفسير قولو 
ن كان ىذا المعنى ليس ىو المشيور في تفسير آية البقرة[26البقرة:] {ِإالا َأَماِنيا   .، يعني: إال قراءة، وا 
، فمنيم من قال: ُيجري الشيطان [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }بالقراءة التمني فإذا ُفسر 

 ،وىو يقرأ عمى لسانو مثل ىذه: تمك الغرانيق الُعمى، والغرانيق جمع غرنوق وىو الطائر المعروف طائر أبيض
ئر ثم تصعد إلى السماء وتشفع لعابدييا، تمك يزعمون أن ىذه األصنام تتشكل بصور أرواح عمى صورة ىذا الطا

ن شفاعتيا لُترتجى.الغرا  نيق الُعمى وا 
مثل  ، يعني في قراءتو[25الحج:] {أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }، أي: قرأ، [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى}فبعضيم قال: 

وىو الذي نبيت عميو أواًل، وال يمكن أن يقع ذلك، وذكرنا النصوص الدالة عمى  ،ىذا الكالم، وىذا المعنى باطل
ن ا  وأنو كما يزعمون تمك الغرانيق الُعمى و  ،ىذا، ومما يدل عمى بطالنو من ىذه اآلية لو فرضنا أن ذلك وقع

َت َواْلُعزاى  َأَفرََأْيُتمُ }لما ذكر الالت والُعزى في سورة النجم  -تبارك وتعالى-شفاعتيا لُترتجى، ماذا قال اهلل  * الَّلا
ْيُتُموَىا}، إلى أن قال: [59-91النجم:] {الذاَكُر َوَلُو اأُلنَثى أََلُكمُ * َوَمَناَة الثااِلَثَة اأُلْخَرى   {ِإْن ِىَي ِإالا َأْسَماٌء َسما

فكيف يكون ولم يجعل ليا شيئًا من حقيقة اإلليية أو النفع أو الضر،  -تبارك وتعالى-، فأبطميا اهلل [55النجم:]



طرائ َت َواْلُعزاى َأَفرََأْيُتمُ } :يا في ىذه اآليةالكالم في مدحيا وا  تمك الغرانيق  :، ثم يقولون: إنو قال[91النجم:] {الَّلا
ْيُتُموَىا}الُعمى، ثم يقول:   .[55النجم:] {ِإْن ِىَي ِإالا َأْسَماٌء َسما

فيذا كالم متناقض، فيذا مما ُيبطل ىذا القول، بمعنى أن ىؤالء الكفار لو أنيم سمعوا تمك الغرانيق الُعمى 
 ،، سيسمعون ذميا بعد ىذه، فكيف يفرحون ويسجدون[55النجم:] {ِإْن ِىَي ِإالا َأْسَماٌء َسماْيُتُموَىا} :سيسمعون بعده

والرواية باطمة أصاًل، واآلية فييا قرينة  ،ل باطل تدل عمى بطالنو النصوص، فيذا القو ؟تضمن لذمياموالكالم 
 تدل عمى سقوطو وبطالنو.

، قال: نعم ىي بمعنى قرأ، لكن ماذا ألقى الشيطان؟ قالوا: ُيمقي في [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى}وبعضيم فسر 
بيات في قموب السامعين ما يصرف بعضيم عن قبولو، وذلك من تمبيس قراءتو من الخواطر والوساوس والش

، لكن إذا قرأ -صمى اهلل عميو وسمم-ذلك يجري عمى لسان الرسول أن الشيطان، ال أنيم يسمعون شيئًا، أو 
، والتمبيس والوساوس وما إلى ذلكبو لسامعين ما قد يصرفيم عنو من الشكتاب اهلل فإن الشيطان ُيمقي في قموب ا

وىذا الذي اختاره الشيخ محمد األمين  ،وىذا معنى جيد، وعمى ىذا التفسير ال إشكال في معنى اآلية إطالقاً 
 راجع كالمو فإنو جيد.ومن شاء فمي ،، وأطال في تقريره-رحمو اهلل-الشنقيطي 

 .الشيطان في قولو، ألقى -يعني: ليس قراءة القرآن- بمعنى قال، إال إذا قال "تمنى"ومن أىل العمم من فسر 
 .ث غير القرآنبمعنى حد   "تمنى"ومنيم من فسر 
وىو يقرأ، ولكن  -صمى اهلل عميو وسمم-وليس ذلك مما يجري عمى لسان الرسول  ،بمعنى قرأ :ومنيم من قال

الشاْيَطاُن ِفي أَْلَقى }ولم يقمو،  ،قد قالو -صمى اهلل عميو وسمم-الشيطان ُيمقيو في أسماعيم فيظنون أن النبي 
قرأه، وىؤالء  -صمى اهلل عميو وسمم-، يعني في قراءتو، ألقى في أسماع ىؤالء فظنوا أن النبي [25الحج:] {ُأْمِنياِتوِ 

 -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،-عز وجل-د مثل ىذا عمى كالم اهلل قالوا ىذا توقيًا لما سبق، كيف ير  
 .صمى اهلل عميو وسمم-ذلك عمى لسان النبي  م يجر  قالوا: يمقيو في أسماعيم ولمعصوم، 
جرى عمى لسانو: تمك الغرانيق الُعمى في ىذه  -صمى اهلل عميو وسمم-أن القول بأن النبي  أو الخالصة المقصود

بحال من األحوال، وال يجوز ألحد أن  الرواية قصة الغرانيق فيذا باطل من أساسو، ال يجوز ألحد أن يعتقده
  في غيره. أوُيورد ذلك عمى سبيل التقرير في كتاب في التفسير 

منيتو فجمحت أ ،فيما تمناه ،[25الحج:] {أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }بعد ذلك تأتي ىذه المعاني متفاوتة في القوة، 
، أي: [25الحج:] {ِإالا ِإَذا َتَمناى}وذىب بعيدًا فيما تمناه، وقد قدر اهلل أمرًا دون ذلك، وأحسن من ىذا أن ُيفسر 

ي: في قموب بعض السامعين بعض ، أ[25الحج:] {أَْلَقى الشاْيَطاُن ِفي ُأْمِنياِتوِ }قرأ، وىو األقرب لظاىر اآلية، 
 .ويبطمو -عز وجل-يطان فينسخو اهلل بيات ونحو ذلك، ألقاه الشالش

ن كان دونو في القوة قول من قال:  كما ىو اختيار كبير  ،أو قال ،ثبمعنى حد   "تمنى"وكذلك أيضًا يقرب منو وا 
 رحمو اهلل.-المفسرين ابن جرير الطبري 

ياكم ىداة ميتدين. -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،ىذا  أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، ويجعمنا وا 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النور سورة من 2 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة َوال تَْأُخْذُكْم الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد } في أول سورة النور: -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

الزَّاِني ال * اْلُمْؤِمِنيَن  ِمنَ  ِبِيَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن المَِّو ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفةٌ 
 .[3-2النور:] {َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة 

ىنا، قال بعض أىل العمم:  "الزانية"، قدم [2النور:] {الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا}في ىذه اآلية:  -تبارك وتعالى-قولو 
ونظراتيا ولباسيا وكالميا وتبرجيا  ائ الرجل بحركاتيه من المرأة، فيي التي ُتجر  ؤ ألن الزنا إنما يكون غالبًا مبد

وغنجيا وما أشبو ذلك، فيميل إلييا من في قمبو مرض، وىذا من أحسن األقوال، فالرجل ال يجترئ عادة عمى 
صغاءً المرأة إال إذا رأى منيا رخ  .فُيصغي إلييا عندئذ ،اوة ومياًل وا 

ألن شيوة النساء أكثر من شيوة الرجال، وىذا قول باطل ال أساس لو من  ؛ومن أىل العمم من يقول: قدميا
 .الصحة

 {َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما}في السارق والسارقة: قال ومن أىل العمم من يقول غير ذلك، اهلل 
 فيكون ذلك في الرجال أكثر. ،، فقدم الرجل السارق، ربما ألن السرقة تحتاج إلى جراءة وشجاعة قمب[38المائدة:]

لئال يتوىم أن المقصود أن ىذه  ؛"امكل واحد مني" :، وقال[2النور:] {َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدةٍ }قال: 
َوال تَْأُخْذُكْم }وىو الشاىد في اآلية األولى ىذه:  -عز وجل-فة، ثم قال اهلل مُنص  تنصيف، مائة الالمائة عمى 

من غير  ،بم  ط، الرأفة رحمة رقيقة، والرأفة والرحمة تقعان في القمب من غير ت[2النور:] {ِبِيَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن المَّوِ 
-شيء من رحمتو، فيل يكون مؤاخذًا بذلك، واهلل  قصد، فاإلنسان قد يرى المحدود يقام عميو الحد فيقع في قمبو

قاعدة ىناك كمف نفسًا إال وسعيا، فوقوع ىذه األمور في قمب اإلنسان أمر ال يحصل بإرادتو، و ال ي -عز وجل
ىي أن خطاب الشارع إذا توجو إلى المكمفين في أمر ال يكون تحت مقدورىم فإنو ينصرف إلى سببو أو أثره، 

أخذىم رأفة في ىذا المحدود، والرأفة شيء يقع في القمب من غير إرادة، واهلل تعن أن  -وجل عز-فينا نيى اهلل 
 :شاىد آخر ُيرجم أو ُيجمد، ىل يقالمة ورأفة في قمب اإلنسان حينما يال يكمف نفسًا إال وسعيا، فإذا وقعت رح

 وىل ىذا من ضعف إيمانو؟  ؟إنو يأثم
  .حرم بحد ذاتو؟لقارئ من اآلية أن وقوع الرأفة مإلشكال الذي لربما يفيم االجواب: ال، إذًا ما الجواب عن ىذا ا

نما ينصرف ىذا الخطاب أن يقال: إن الرأفة إذا وقعت في قمب اإلنسان  الجواب فإن ذلك ال يكون بيده، وا 
نما أثر ىذه الرأفة إلغاء الحد، أو تخفيفو، إما تخفيفو بالعد ؟يتوجو إلى األثر، فما ىو األثر ىناو  د ال ُيجمد مائة وا 

 .ُيكتفى ببعض ذلك، أو يكون ذلك بالتخفيف في الضرب، ُيضرب ضربًا يسيرًا، فيذا كمو داخل في ىذا النيي



 ،من شروطيا الندمف ،وأما القسم الثاني وىو ما يتوجو فيو الخطاب إلى السبب فذلك كما يقال في شروط التوبة
، وقد يقع في قمب اإلنسان ويحاول دفعو فال يستطيع، فاإلنسان قد والندم يقع في قمب اإلنسان من غير إرادة

 :يخسر في تجارة ويندم غاية الندم ويحاول مدافعة ذلك ويعجز، فيقال في مثل ىذا في طمب الندم بالنسبة لمتوبة
قارف و  ،-عز وجل-يعود الخطاب ويتوجو إلى سببو، فينظر إلى األمور التي تجمب الندم فيتذكر أنو عصى اهلل 

  ما ال يميق فيكون ذلك سببًا جالبًا لندمو.
، الطائفة تصدق [2النور:] {اْلُمْؤِمِنينَ  ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة ِمنَ }ثم قال: 

 ،وجماعة من أىل العمم بأن ذلك ُيكتفى فيو بالواحد -رحمو اهلل-عمى الواحد فما فوق، وليذا قال اإلمام أحمد 
ألنو  ؛ألنو أقل الشيادة، وبعضيم قال: البد من ثالثة ؛يحصل بو المقصود، وبعض السمف قال: البد من اثنين

ألن ذلك يتعمق بحد في الفاحشة، والشيادة تكون فييا بأربعة، وىذا  ؛أقل الجمع، وبعضيم يقال: البد من أربعة
وىو أنو يكفي في ذلك واحد، وبعضيم قال: البد من خمسة، إلى  ،ابن جرير ولكنو رجح القول األولستحسنو ا

، (1)"إن المنكر إذا ظير فالبد من ظيور األدب والحد"يقول:  -رحمو اهلل-غير ذلك، وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ولذلك يقال: إن ىذ الطائفة تحضر ألمرين: 

 .تدع ىذه الطائفة، يرتدع الناس إذا رأوا عاقبة ىذه الفواحش فينكفون وينزجرونىو من أجل أن تر  األمر األول:
حب اإلنسان أن ُيجمد ألف جمدة لكن ال يراه أحد، عمى أن أن ذلك أنكى وأشد، يعني: لربما يىو  :واألمر الثاني

 في مكان مغمق. البد من إظيار ىذه الحدود، وال تكونأنو ُيجمد خمسًا أو عشرًا بحضرة الناس، فالشاىد 
 الزَّاِني ال َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلكَ }: -عز وجل-ثم قال اهلل 

ة المشركة، وأن المرأة ، قد ُيفيم من ظاىر ىذه اآلية أن الزاني يجوز لو أن يتزوج المرأ[3النور:] {َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 
 {َوال ُتنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا}قال:  -عز وجل-الزانية المسممة يجوز لممشرك أن يتزوجيا، مع أن اهلل 

: -وتعالىتبارك - ، فما ىو المراد من قولو [221البقرة:] {َوال َتنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ }، وقال: [221البقرة:]
 .[3النور:] ؟{الزَّاِني ال َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكةً }

ويأتي لمعنى ثالث أكمل  ،، يأتي لمعنيين ناقصيناح ىنا، النكاح يأتي لثالثة معان  يتبين ذلك بتحديد المراد بالنك
، ويأتي [25النساء:] {ِبِإْذِن أْىِمِينَّ َفانِكُحوُىنَّ } :منيما، يأتي النكاح بمعنى الوطء، ويأتي النكاح بمعنى العقد

 {َفال َتِحلُّ َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ } :بمجموع األمرين، يعني: بمعنى العقد الصحيح مع الوطء
ال الزَّاِني } :بقولو ، عقد صحيح والبد من أن يطأىا من أجل أن تحل لمزوج األول، فينا ما المراد[232البقرة:]

  .[3النور:] ؟{َينِكُح إالَّ زَاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكةً 
فقالوا: إنو ال يقع إال عمى أمثالو وأشكالو، فيو إما أن يقع عمى امرأة  ،من أىل العمم من فسر النكاح ىنا بالوطء

تعتقد تحريم الزنا ولكنيا ال تمتثل فيي زانية، أو يقع عمى امرأة تستحل ىذه الفاحشة فيي مشركة، وال يمكن أن 
رادتيا، الطيور عمى أشكاليا تقع، ىذا إذا ُفسر بالوطء، ذا ُفسر النكاح بالزواج  يقع عمى امرأة عفيفة باختيارىا وا  وا 

رضي اهلل تعالى -كما قالو ابن عمر وجماعة من السمف  ،إن ذلك قد ُنسخ :بالعقد فمن أىل العمم من قال
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َماِئُكمْ }، ُنسخ بقولو: -عنيم اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  واألصل  ،، وىذا فيو ُبعد[32النور:] {َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
  .أن النسخ ال يثبت باالحتمال
صمى اهلل -وذلك أن أبا مرثد استأذن النبي  ،ن المراد بذلك ىو خصوص في المعنىإومن أىل العمم من قال: 

وكان  ،وقد دعتو إلى نفسيا فأبى بعد أن أسمم ،من نساء أىل مكة ناقًا، وىي امرأة بغي  أن ينكح ع   -عميو وسمم
  .(2)"في التزوج منيا -صمى اهلل عميو وسمم-يحمل اأُلسارى من مكة إلى المدينة، ثم استأذن النبي 

، يعني: من ُأقيم عميو -رحمو اهلل-كما يقولو الحسن البصري  ،ومن أىل العمم من يقول: إن ذلك في المحدود
  .ودةالحد فال يتزوج إال زانية أو مشركة، وكذلك المرأة إذا كانت محد

-     ىذا فيمن لم يتب، ال يجوز تزوج البغايا، وال الرجل الفاجر، والحافظ ابن القيم  :وبعض أىل العمم يقول
إن اهلل أمر بالعفاف وبنكاح العفائف، وىذا من الكفاءة المطموبة ": فقالذكر في معناىا كالمًا جيدًا  -رحمو اهلل

وتزوج امرأة غير عفيفة فإن النكاح باطل، وقد  ،بوجوب ذلك ولزوموثل العبد مع اعتقاده تيم مفي النكاح، فإذا ل
ن كان ال يم"ال ينكح إال زانية"الكفاءة في العفاف، فيو يواقعيا بالزنا  -رحمو اهلل-اشترط اإلمام أحمد  ثل ت، وا 

 زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ } "أو مشركة"أو ىي ال تمتثل فيي مشركة  -عز وجل-أحكام اهلل 
وُحرم "، فعمى تفسير النكاح بالوطء ُحرم الزنا عمى المؤمنين، وعمى تفسيره بالتزوج [3النور:] {َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 

فذكر فييا  -رحمو اهلل-    ، وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية (3)"أي التزوج من الزانية ُحرم عمى المؤمنين "ذلك
 {َفال َتْقُعُدوا َمَعُيمْ }نيى ومنع من معاشرة أىل المنكر  -عز وجل-الصتو: أن اهلل كالمًا مفصاًل وخ

فالرجل الذي يرضى بأن يكون مع  ،وأعظم المعاشرة ما يكون بين الزوجين ،، والزوج ىو العشير[142النساء:]
 .امرأة تزني أو العكس المرأة التي ترضى البقاء مع رجل يفجر ويزني ليا حكمو

 :فقيل ،ناس قد شربوا الخمر وفييم صائم لم يشرب، فأمر بجمدىم جميعاً بأ -رحمو اهلل-وجيء لعمر بن العزيز 
  .(4)[142النساء:] {ِمْثُمُيمْ ِإنَُّكْم ِإًذا }يقول:  -عز وجل-ىذا صائم، فقال: اهلل 

، ثم "المرأة التي ترضى أن تبقى مع رجل زان  لم يتب ليا حكمو"يقول:  -رحمو اهلل-فشيخ اإلسالم ابن تيمية 
فقد  وتذىب وتتالشى، ومن ث م   ،تنعدم غيرتو ،العادة أن الرجل الذي يزني أنو ال يغار"ذكر أمورًا أخرى، قال: 
فيكون سببًا لتضييعيا، أضف إلى ذلك أن المرأة تتحرك  ،وال يغار عمييا ،وال ينياىا ،تُقارف امرأتو ما ال يميق
عز -لالنتقام منو، فإذا لم يكن عندىا خوف من اهلل  الذي يزني فيكون عندىا دافع وداع  نوازعيا من ىذا الرجل 

واهلل تعالى  ،ر، وىذا كالم لو وجو قوي من النظ"فعمو نكاية بوفتفعل  ،و بيذا الفعلئفاكووازع فإنيا قد ت -وجل
  أعمم.

والمقصود أن ىذه اآلية ال ُيفيم من ظاىرىا أن المرأة المسممة إذا كانت زانية أنو يجوز ليا أن تتزوج أحدًا من 
نما يرأة مشركة، المشركين، وال ُيفيم من ىذا أن الرجل الزاني من المسممين يجوز لو أن يتزوج ام فسر بما وا 

إما ألنيا ال تمتثل مع اعتقاد تحريم الزنا فيي  ،شاكموعمى من ت ىو ال يقع إال :ُفسر بالوطء فيقال ذكرت، إذا
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ذا فسرناه بالعقد والزواج فيقال عندئذ بأن اهلل أمر بالعفاف  ،زانية أو ألنيا ال تعترف بالحكم أصاًل فيي مشركة، وا 
ذا كان ال  ،ولزمو ديانة ونكاح العفيفات، فمن اعتقد ذلك ولكنو لم يقف عنده امتثااًل فإنو يكون معاشرًا بالزنا، وا 
َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍن }فيصدق عميو قولو تعالى:  شرك ومن ث م  بيا فيو م أيعترف بيذه األحكام أصاًل وال يعب

 تزوج العفيفات من الزناة.كذلك ، أي: التزوج من الزواني، و [3النور:] {َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنينَ 
ياكم بالقرآن العظيم. -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا  أن ينفعنا وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النور سورة من 13 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
بغض األبصار وحفظ  -سورة النور-بعد أن أمر الرجال في ىذه السورة الكريمة  -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 
ال فإن الخطاب لمرجال يتوجو أيضًا لمنساء؛ أل يقولالفروج،  نين مخاطبًا لمنساء وذلك لتأكيد ىذا المعنى وتقريره وا 

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم }يقول:  -جل جاللو-خاطب عموم المكمفين، فاهلل تبع لمرجال، وىذه الشريعة ت ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
، فما كل النظر "يغضوا من أبصارىم"، [ٖٓالنور:] {َكى َلُيْم ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأزْ 

نما ُتغض األبصار ع ،حرام ىنا تبعيضية، وبعضيم يقول غير  "من"وبذلك تكون  ،-تبارك وتعالى-ما حرم اهلل وا 
فال تبدوا لمناظرين، والقرينة الدالة  ،أن ينظر إلييا أحد، أي: من [ٖٓالنور:] {َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيمْ }ذلك، ثم قال: 

أمر بغض  -عز وجل- أن اهلل  :-رحمو اهلل-وىو ما اختاره كبير المفسرين ابن جرير -عمى ىذا المعنى 
وكذلك أيضًا أمرىم أن  ،فيو يخاطبيم بغض أبصارىم من أجل أن ال ينظروا إلى عورات الناس ،األبصار

  .(ٔ)ن ينظر إلييا أحديحفظوا فروجيم من أ
ذا كان اإلنسان مأمورً  بالستر فإن ذلك يدل من باب أولى عمى حفظ الفروج عن مقارفة ما ال يميق من  اوا 

 وما إلى ذلك، فيو معنى داخل في اآلية من باب أولى. ،الفواحش
-، فال تنظر إلى ما حرم اهلل [ٖٔالنور:] {َأْبَصارِِىنَّ َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن }: -تبارك وتعالى-ثم قال اهلل 

إنيا كالرجل ال فرق، فإنو ال يجوز ليا أن تنظر النظرة بعد  :، والمرأة من أىل العمم من يقول-تبارك وتعالى
واهلل -ديم النظر إلى الرجل، واألقرب ، فيي كالرجل سواء، وال ت(ٕ)((الثانية األولى وعميك   لك  ))النظرة إلى الرجل 

أن المرأة ليا نظر أوسع من الرجل، فيجوز ليا أن تنظر إلى الرجال ولكن من غير شيوة، وال  -تعالى أعمم
 ."لك األولى وعميك الثانية" :تفرس، وال يقال في حقيا

 ومن باب أولى من مقارفة ما ال يميق. ،، أي: من نظر الناظرين[ٖٔالنور:] {َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُينَّ }ثم قال: 
َوال }، ذكر الزينة ىنا في ىذه اآلية مرتين، [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا}ثم قال وىو الشاىد: 

فيو،  -عز وجل-طمق عمى محاسن اإلنسان التي خمقيا اهلل ، الزينة ت[ٖٔالنور:] {ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا
حل ثة أشياء: األصباغ كالحناء والكذلك في ثال، و طمق عمى القدر الزائد عمى ذلكًا توكذلك أيض ،محاسن الِخمقة

 .والُحمرة وما إلى ىذا، والثياب بأنواعيا وأشكاليا، والُحمي
                                                           

 (.ٕٗ٘/ ٚٔ) الطبري تفسير: انظر - ٔ

- اهلل رسول عن األدب أبواب والترمذي، ،(ٜٕٗٔ) برقم البصر، غض من بو يؤمر ما باب النكاح، كتاب داود، أبو أخرجو - ٕ
 حسن: "محققوه وقال ،(ٖٖٚٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٕٚٚٚ) برقم الفجاءة، نظرة في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى
 (.٘ٙٛٔ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وحسنو ،"لغيره



، ما الذي يظير [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا}الزينة، ىذه فيذه ثالثة أمور كميا داخمة في 
 .منيا؟

مكن التحفظ منيا؟ الذي يظير منيا ىو ما ال يأمام األجانب، ما الذي يظير  إبداءٌ  ،اآلن أمام األجانب ىذا نظرٌ 
ىي تمبس عباءتيا فما ، (ٖ)"من الثياب ما يبدو ىو": -رضي اهلل تعالى عنو-منو وال ستره، كما قال ابن مسعود 

يا أو يظير من أسافل ثيابيا فإن ذلك أمر ال تستطيع أن تستره، كذلك ىذه العباءة ىي من يظير من حذائ
 ،أو مزينة ،أو كونيا شفافة ،لضيقيا ؛الثياب، ولكن ال يجوز بحال من األحوال أن تكون ىذه العباءة زينة وفتنة

ىو  ،فيذا ال يجوز ،وجاذبية أمام نظر الرجال ،بدي المرأة أكثر أناقةو ذلك مما يتوضع عمى الكتف أو نحأو 
 ىوشاىده يء، فيذا التالعب بالحجاب الذي نلون من التبرج والفتنة واإلغراء، وليس من الحجاب والستر في ش

وزينة تتزين ، بل ىو قمب لمقضية، صار الحجاب فتنة -عز وجل-أبعد ما يكون عن الحجاب الذي شرعو اهلل 
  بيا النساء.

، عبر بالضرب مبالغة في الستر، [ٖٔالنور:] {َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَمى ُجُيوِبِينَّ }: -عز وجل-ثم قال اهلل 
 .[ٖٔالنور:] {َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَمى ُجُيوِبِينَّ }

ة ن، ىذه ىي الزينة الخفية، فالزي[ٖٔالنور:] {ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َوال ُيْبِديَن }ثم قال في حكم الزينة الثانية: 
من الثوب تحت العباءة من غير قصد،  وىي ما يبدو ،زينتان: األولى: الزينة الظاىرة وىي أمام الرجال األجانب

أقصد بالمباس، ىذا المباس  ،فيي من الثياب، وىي زينة يتزين بيا اإلنسان ،أو نفس العباءة إن لم تكن مزينة
  .زينة لآلدميين -عز وجل-جعمو اهلل 

َوال }: -عز وجل-وىنا الزينة الثانية ىي الزينة الخفية التي تكون أمام الزوج والمحارم، ما ىذه الزينة؟ قال اهلل 
السمف في ىذا متفاوتة لكنيم يذكرون ذلك غالبًا ، وعبارات [ٖٔالنور:] {ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ 

الدة ل الذي يوضع في أسفل الساق، والقعمى سبيل المثال، كالُقرط الذي يوضع في األذن، وىكذا أيضًا الخمخا
فيذا يكون أمام  ،وكذلك الُحمرة وما إلى ذلك ،التي تكون في العنق، والحناء الذي يكون بالكف، وكذلك الُكحل

، [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ } سمى بالزينة الخفية،ىذه التي ت م المحارم،النساء وأما
ن عمو من جية األب ومن جية األم ن عال، وكذلك أبو األم أ ،يعني: األزواج، أو آبائين وا  ي الجد وأبو الجد وا 

ن عال، قال:  وكل ما لو من أجداد من جية األم ومن جية  ،، والد الزوج أو جده[ٖٔالنور:] {وَلِتِينَّ َأْو آَباِء ُبعُ }وا 
ن نزلوا، أبنائ[ٖٔالنور:] {َأْو َأْبَناِئِينَّ }األب يجوز لممرأة أن تخرج أماميم من غير حجاب، ثم قال:  ين من ، وا 

ن نزل،  ،بن ومن جية البنتجية اال ن نزل، [ٖٔالنور:] {ُبُعوَلِتِينَّ َأْو َأْبَناِء }ابن البنت كذلك وا  ، ابن الزوج وا 
الزوج إلى آخره كمو ىؤالء، ولذلك ينظر اإلنسان إلى زوجات جده ىذا ال ابن وابن ابن  ،يعني: ابن ابن الزوج

، [ٖٔالنور:] {ِإْخَواِنِينَّ َأْو َبِني }، لؤلشقاء ولؤلب ولؤلم، [ٖٔالنور:] {َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِينَّ َأْو ِإْخَواِنِينَّ }إشكال فيو، 
ن نزلوا ن نزلوا، ابن ابن األخ، وابن بنت األخ وا      .وا 

 .كذلك كما قيل في اإلخوان، [ٖٔالنور:] {َأْو َبِني َأَخَواِتِينَّ }

                                                           

 (.٘ٗ/ ٙ) كثير ابن تفسيرانظر:  - ٖ



 ين؟ ، ما المراد بنسائ[ٖٔ]النور: {َأْو ِنَساِئِينَّ }
ىنا أضاف النساء إليين، ففيم منو بعض أىل العمم كالحافظ ابن كثير والقرطبي وجماعة من أىل العمم سمفًا 

بدي زينتيا الخفية ا: وال يجوز لممرأة المسممة أن تيعني: المسممات، قالو  {َأْو ِنَساِئِينَّ }وخمفًا أن المراد بقولو: 
 .نبي، ىذا قال بو طوائف من أىل العممفُتظيرىا أمام المرأة الكافرة، فيي كالرجل األج

، والدليل -واهلل تعالى أعمم-النساء، ولعل ىذا ىو األقرب  :، أي[ٖٔالنور:] {َأْو ِنَساِئِينَّ }والقول اآلخر أن قولو: 
وغيرىا  -رضي اهلل عنيا-عمى ذلك أن النساء من الييوديات مثاًل كن يدخمن عمى أميات المؤمنين عمى عائشة 

بأن يحتجبن منين، فدل ذلك عمى أنيا تكون أمام المشركة وأمام  -صمى اهلل عميو وسمم-ولم يأمرىن النبي 
  فال تحتجب منيا. ،الكتابية كغيرىا من النساء

 {َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ  َأْو َما}يعني المسممات، قالوا:  "ين: "أو نسائن قالوا، الذي[ٖٔالنور:] {َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ }قال: 
بدي لو : ال ت، يعني: من النساء المشركات، وليس الرجل ممك اليمين سواء كان مسممًا أو كافرًا، قالوا[ٖٔالنور:]

نما المقصود  ،زينتيا  ،بدي ليا، رقيقة عندىا ت، المرأة المشركة التي تممكيا[ٖٔالنور:] {َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ }وا 
، يعني: الرجال، إن [ٖٔالنور:] {َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ }أن قولو:  -واهلل تعالى أعمم-تخرج أماميا ىكذا، واألقرب 

 ونحو ذلك. ،أمام أخييا وأبييا وعميا وخاليا ممك يمين ليا فيجوز ليا أن تبدو أمامو كما تبدو كان
ىو الذي يتبع الناس من  "التابعين غير أولي اإلربة"، [ٖٔالنور:] {الرَِّجالِ  التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمنَ  َأوِ }قال: 

ليس  ،أجل أن يأكل معيم، إنسان ضعيف، وليس من ذوي اإلربة، واإلربة ىي الحاجة، يعني: ال أرب لو بالنساء
كإحداىن ال فرق، فمثل ىذا يجوز أن يدخل عمى النساء، وىذا الذي عنده شيوة أصاًل، فإذا جمس مع النساء ىو 

وليس عنده شيوة  ،ل، اإلنسان الذي ال يتفطن لمنساء وال لمفاتنين وال يعبأ بذلكعبر عنو بعض السمف بالُمخب  
 ،ويجمس معيم وال إشكال ما لم يتفطن لمفاتن النساء ،ويأكل معيم ،أصاًل، فمثل ىذا يدخل مع الناس في البيوت

ال فذلك الرجل الذي قال:  فإنيا تُقبل بأربع وُتدبر بثمان، فمما  ،فتح اهلل عميكم الطائف فعميكم بأم غيالن إنْ "وا 
لكنو  ،، مع أنو من غير ذوي اإلربة(ٗ)"ونيى أن يدخل عمى نسائ -صمى اهلل عميو وسمم-سمع ذلك النبي 

   يتفطن.
، ىذا ىو الضابط في [ٖٔالنور:] {الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساءِ  َأوِ }بعده:  -عز وجل-ثم قال اهلل 

مسألة األطفال، عامة الناس يظنون أن الطفل ُيحتجب منو إذا كان بالغًا، وىذا الكالم غير صحيح، لم يدل عميو 
الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا  َأوِ }ىنا:  -عز وجل-دليل ال من الكتاب وال من السنة، إنما ضابط المسألة ما ذكر اهلل 

 ، الظيور يأتي لمعنيين: [ٖٔالنور:] {لنَِّساءِ َعَمى َعْورَاِت ا
لم  ،بمعنى الغمبة، وليذا فسره بعض السمف قالوا: ليس لو صولة وظيور وغمبة يعني بوقاعين :المعنى األول

طائفة من ال يطيق الوطء لصغره، ىذا قال بو  ،يكشفوا عن عورات النساء لجماعين، يعني: ال يطيق النكاح
 .أىل العمم

                                                           

 الدخول من المخنث منع باب السالم، كتاب ومسمم، ،(ٕٖٗٗ) برقم الطائف، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٗ
 (.ٕٓٛٔ) برقم األجانب، النساء عمى



، أن الظيور بمعنى [ٖٔالنور:] {الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساءِ  َأوِ } :-وىو األقرب-والمعنى الثاني 
، [ٕٓالكيف:] {ِإنَُّيْم ِإْن َيْظَيُروا َعَمْيُكْم َيْرُجُموُكمْ } :في سورة الكيف -عز وجل-كما قال اهلل  ،والعمم ،المعرفة
، فيذا ىو المعنى [ٕٓالكيف:] {َيْرُجُموُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِممَِّتِيمْ } ،ويعرفوا حالكم ،يطمعوا عمى أمركمإن يعني: 
  .واهلل تعالى أعمم ،الراجح

ويعرف ما يصدر  ،، يعني: يتفطن لمفاتن النساء[ٖٔالنور:] {الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساءِ  َأوِ }
درك ىذه األشياء فل حتى لو كان عمره سبع سنوات ويومفاتن وما إلى ذلك، فالط ،وزينة ،روتكس   ،منين من غنج

مع الكبار ويسمع  أو يجمس ،خالط زمالء يتحدثون عن ىذه القضاياو نبيو في ىذه األمور، أو ألنو يإما ألن
وعن طريق البموتوث فإذا نظر  ،كما ىو الحاصل لؤلسف حتى في المدارس االبتدائية اشاىد أفالمً منيم، أو أنو ي

إلى المرأة تذكر المشاىدات التي شاىدىا، إذا كان يتفطن لمثل ىذه األمور حتى لو كان عمره سبع سنوات 
 ةعشر  بعيقول: نحن نشك عمره أر  ُيحتجب منو كما ُيحتجب من الرجل، ىذا ضابط المسألة، وكثير من الناس

سنة، ىل يتفطن أو ما يتفطن؟  ةعشر  تجب منو؟ ال، ما ُينتظر حتى أربعنشك ىل بمغ أو ما بمغ ىل نح ،سنة
 فمتى تفطن الطفل فإنو ُيحتجب منو.

الزينة الخفية، ، قبل ذلك نيى عن إظيار [ٖٔالنور:] {َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِمِينَّ ِلُيْعَمَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِينَّ }ثم قال: 
ن كانت متسترة أمام  ،ولكن المرأة قد تحتال إذا تغطت وتسترت تسترًا كاماًل اآلن تريد أن ُتظير شيئًا من الزينة وا 

وفيو أشياء معمقة  ،الخمخال مثل السوار الذي في اليد ،الرجال األجانب، فماذا تصنع؟ ىي البسة لمخمخال مثالً 
فتيتز الىتزاز  ،ذا مشت ضربت برجمييا فتراقصت قموب مرضى الرجالفإ ،غالبًا يصدر ليا صوت إذا مشت

تمشي  ،أو كعب أو نحو ذلك فتتحرك قموب الرجال معو، فيذا ال يجوز ،مخال، وقد تضرب بصوت نعلىذا الخ
  مشية معتدلة ال ُيسمع منيا شيء، فسد جميع األبواب عمى ىذا.

، إلى آخره ما ىذه [ٖٔالنور:] {ِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ َوال ُيبْ }: -تبارك وتعالى-الشاىد ىنا في قولو 
ى أمام المحارم من ن إلى آخره ىذه تُبد  أو كان الوجو والكفي ،ىي ىذه األشياء سواء كانت القالدة :الزينة؟ قمنا

 الرجال وأمام النساء المسممات وغير المسممات.
لم أقف عمى كثرة ما طالعت في تفسير ىذه اآلية من أقوال أىل العمم من السمف فمن بعدىم ما رأيت  :الحظوا

 ،الحناء ،الِقالدة ،أحدًا منيم قال: إنيا تُبدي بطنيا أو ظيرىا أو جنبيا أو نحو ذلك أبدًا، كل ما تكمموا عنو الُقرط
من أبطل  وأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وىويرددن  ،وما أشبو ذلك، واليوم يأتي بعض النساء ،الُكحل

ن قال بو بعض الفقياء فيو قول باطل من أساسو    .الباطل، وىذا وا 
رة إلى المرأة تمبس تُفصل لباسًا من السأن ولكن لو أردنا أن ُنسمم بذلك جداًل فيم لم يقصدوا بحال من األحوال 

مام ثم تأتي لمنساء في صالة األفراح أو في المجمس أو في مجامع النساء الصغيرة أو الكبيرة أو أ ،الركبة
 رة إلى الركبة، ما في أحد يقول بيذا الكالم، لكن الذين قالوا ىذا ماذا قصدوا بو؟المحارم ما عمييا إال من الس
وىي التي ذكرىا اهلل أواًل  ،ام الرجال األجانبعورة أم ىناكطمق بإطالقات متعددة، العورة ينبغي أن نفيم أنيا ت

: -صمى اهلل عميو وسمم-، فالمرأة كميا عورة كما قال النبي [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا}



وأمام النساء رة أمام المحارم ، فتستر كل شيء، وىناك عو (٘)((المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفيا الشيطان))
الشعر عمى الراجح؛ ألن من  ،الكفان ،الوجووىو في بيتيا  ،أنو ال يظير منيا إال ما يظير عادة في مينتيا وىي

بدييا لممحارم ولمنساء، وما القالدة والسوار والخمخال والقدمان، فيذه تبديو إال لمزوج، وىكذا : ال تالسمف من قال
 .عدا ذلك فيو عورة
والقدمين، فيذه عورة، عورة المرأة  :ومن أىل العمم من قال ،ما عدا الوجو والكفين الصالة وىيوىناك عورة في 

في الصالة غير عورة المرأة أمام المحارم، وعورة المرأة أمام المحارم ليست كعورة المرأة أمام الرجال األجانب، 
نما قصد ىؤالء الفقياء أن المرأة إن اح فيبدو  ،لموضوء مثالً  تحسر عن كميا فيبدوتاجت فال بأس عمييا أن وا 

طرف العضد عند الوضوء، وكذلك لو أنيا عند ىؤالء لو احتاجت أن ُترضع أمام النساء فإنيا  ذراعيا ويبدو
نما تستره، يقولون: لو أرادت أن تتوضأ مثاًل فرفعت رجميا  ،ُترضع ُتخرج ثدييا، مع أن ىذا القول غير صحيح وا 

عورة المرأة من السرة إلى الركبة  :وتخرج تقول ،من السرة إلى الركبة ال، أما أنيا تُفصل ثيابً فبان ساقيا فال إشكا
 .! يقول بو أحد أبدًا، وال أدري كيف فيم ىؤالء الناس ىذه العبارة لبعض الفقياء بيذه الطريقةالىذا 

ْزَواِجَك ُقْل ِلَ }: -تبارك وتعالى-، مع قولو [ٖٔالنور:] {اَوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنيَ }اآلن في قولو ىنا: 
، ُتعرف أنيا [ٜ٘األحزاب:] {َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْينَ 

دل ُتدني تس": -رضي اهلل عنو-كما قال ابن مسعود  {ِمْن َجالِبيِبِينَّ ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ }بيا أحد،  رة فال ييمّ ح
حرة فال تبدي  ، ُتعرف أنيا{ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجالِبيِبِينَّ }، (ٙ)"غطي وجييا ونحرىافوق رأسيا وتخمارىا من 

وأن قول الجميور أنو يجوز وأن ذلك مسألة خالفية،  ،رت الدعوى والدعوة بقضية إظيار الوجووجييا، واليوم كث
  .إبداء الوجو مع الكفين أمام الرجال األجانب

قبل أن يأتي االستعمار إلى بالد المسممين ال ُيعرف أبدًا أن مجتمعًا مسممًا تُبدي فيو امرأة أمام الرجال األجانب 
ولما جاءت الحممة الفرنسية قبل اإلنجميز ماذا كان يقولون فيما ذكره الجبرتي  ،وا تاريخ مصرءوجييا أبدًا، واقر 

، ماذا كان المصريون يقولون عن الفرنسيين وعن النساء الالتي جئن مع الحممة الفرنسية، "عجائب اآلثار"في 
الرجال، دعاة ضاحكن اء المتبرجات الفرنسيات الالتي يكان المصريون يتعجبون غاية التعجب من ىؤالء النس

إلى  منين ومن كان معيا خرج ثمان ،دى الشعراويىالتغريب في بالد اإلسالم طالئعيم الذين كانوا في مصر 
أول ما ُعرف من خروج  ،أول وفد ،ات لوجوىينيبالد الغرب لحضور مؤتمر وىن من دعاة التغريب، ست مغط

 لوجيين ذاىبات يحضرن المؤتمر بغطاءطيات ست من دعاة التغريب مغ ،وسفرىن بال محرم ،النساء بال محرم
  .الوجو، واثنتان قد كشفن وجوىين، فماذا قال المتآمرون المؤتمرون؟

ن الكاشفات لوجوىين قد استعارىن المصريون من غيرىم  قالوا: إن ىؤالء النساء المغطيات ىن المصريات، وا 
اة التغريب في مصر في أي بمد من بالد ، ما يصدقون أن امرأة مسممة تكشف وجييا، الحظوا دعنيملُيمثم

                                                           

 برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(ٖٚٔٔ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الرضاع أبواب الترمذي، أخرجو - ٘
 (.ٜٓٙٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(٘ٛٙٔ)

 (.ٔٛٗ/ ٙ) كثير ابن تفسير: انظر - ٙ



ي أنحاء كثيرة من بالد المسممين رأينا صور النساء في الكويت قديمًا وفي مصر، وفي القوقاز، وفي تركيا، وف
  .نا إظيار الوجو ىذا؟امرأة ُتظير وجييا، متى جاء ياا فيقديمة م اصورً المسممين 

جاء االستعمار، اآلن حينما جاء دعاة التغريب وكانوا في البداية يطالبون بالوجو والكفين، ىل وقف في  لما
   .البالد اإلسالمية عمى الوجو والكفين؟

انظروا  ،أبدًا، انظروا إلى المجالت القديمة التي أسسيا النصارى في البالد اإلسالمية مثل مجمة اليالل المصرية
قبل أكثر من سبعين سنة وخمسين سنة ونحو ذلك تجد عمى الغالف المرأة كما خمقيا  يمة جدًّاإلى األعداد القد

مجمة  ،غالف مجمة اليالل، مجمة مشيورة ما ىي مجمة جنسية ،ما عمييا قطعة واحدة تسترىا -عز وجل-اهلل 
ك الِحقبة من الزمان، ما راجع تم، ومن شاء فميعمى الغالف، ىذا موجود ،إلى اآلن تصدر، ما عمييا قطعة واحدة

    .فدعاة جينم ليست قضيتيم قضية الوجو مع الكفين ،عمى الوجو والكفين وقفتْ 
عمى الوجو والكفين؟ ما وقفت عمى ىذا،  عمى الشواطئ وفي الِبرك، ىي بقيتْ  انظروا إلى البالد اإلسالمية

خطوات الشيطان، أول شيء المسألة فييا خالف، ثم  ،بالتدريج ،فيؤالء دعاة عمى أبواب جينم، مثل الشيطان
ثم بعد ذلك شيئًا فشيئًا فيظير كل شيء، فينبغي عمى  ،يظير الشعر ،الوجو والكفين وقفت عمىما  ذلك بعد

مماذا ف بعورة، ن الوجو والكفين ليسإ :المسممين أن يحذروا من ىؤالء، ثم أيضًا إذا كان األمر كما يقولون
حينما ذكروا قضية  -رحميم اهلل-، الفقياء ؟باحمجميع كؤل مبالنظر إلى الوجو والكفين، ىي لو رخص لالخاطب ي

وذكروا تفاصيل ال يمكن  وىذا الكالم صحيح تمامًا، الوجو مع الكفين قالوا: إن مجامع الُحسن في الوجو والكفين،
من الزينة مما يطمبيا الرجال لو  اىناك أمور خفية جدًّ  ،أن ُتذكر ىنا، ذكروا األشياء التي ُتعرف من الوجو

عرف من تُ ُتعرف من الوجو، و  يأتونك بيذه المعمومات خفية جدًّا  يمكن أنأرسمت خاطبة وناظرة إلى المرأة ال
تأتي لك بالخبر، بل بعض أن ُتعرف أمور خفية لو أرسمت ألف خاطبة ما يمكن  ،الكفين من امتالئيما وعدمو

من  اما تعرف، ويستطيع اإلنسان أن يعرفي ،المرأة لو سألتيا ما عندىا جواب ىذه التفصيالت واألوصاف نفس
لى كفيا، أدق التفصيالت التي يريدىا الرج ُتعرف من  ل التي ما يستطيع أن يسأل عنياالنظر إلى وجييا وا 

بعضيم قبل ما حرم اهلل، وقد حدثني ين ال يحفظون أبصارىم وجوارحيم عالوجو والكفين، وىذا يعرفو أولئك الذ
تركو ليذه األمور أنيم كانوا يتابعون في الجامعات المختمطة يتابعون المرأة بناء عمى ما يظير من عالمات 

صفتيا كذا، ويعرفون من يصمح ليم لمفجور، بيذه الطريقة، فإذا كانت المرأة  تيا كذا، وىذهيعرفون أن ىذه صف
  .و ىو الزينةتُبدي الوجو مع الكفين خالص ُتعرف محاسنيا، فالوج

وذكر  ،مثاًل قاسم أمين ندم بعد دعوتو لمسفور "المرأة الجديدة"حتى مثل ىؤالء الذين كتبوا  :وعمى كل حال أقول
أنو تتبع أحوال النساء في مصر الالتي قد أبدين زينتين وصرن سافرات يقول: فرأى أن أعين الرجال وأيدييم 

بحال من األحوال منيم، وأن خروج المرأة سافرة أنو خطر محقق عمييا،  ممن  أحيانًا تمتد إلى ىؤالء النساء فال يسْ 
  وأن المرأة ال يمكن أن تسمم إال بأن تنأى بنفسيا عن الرجال وعن مخالطة الرجال وعن السفور أماميم.

 ىم، وأن يميمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا.أن يحفظ حرمات المسممين ونساء -عز وجل-سأل اهلل أف
 وعمى آلو وصحبو. ، عمى نبينا محمدوصمى اهلل



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النور سورة من 35 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا }: -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

ُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيٍَّة َيَكا
، [35النور:] {َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب المَُّو اأَلْمثَاَل ِلمنَّاِس َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ َناٌر ُنوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي المَُّو ِلُنورِِه 

  .كيف تفيم ىذه اآلية؟
كالم المفسرين من السمف فمن بعدىم في ىذه اآلية كثير، وأقاويميم متنوعة، ويمكن أن أفسرىا بتفسير يقرب إلى 

عز -   ، النور الذي ُينسب إلى اهلل {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }ويجمع كثيرًا مما تفرق في أقواليم،  ،األفيام
 قسمان:  -وجل

النور، ومن أوصافو أيضًا النور، وىذا النوع  -تبارك وتعالى-و ن قبيل الصفة، ولذلك فإن من أسمائاألول: ىو م
عز -  ، وذلك حينما يأتي اهلل [69الزمر:] {اأَلْرُض ِبُنوِر َربَِّيا َوَأْشَرَقتِ }: -جل جاللو-ىو المذكور في قولو 

ل: ىل حينما ُسئ -صمى اهلل عميو وسمم-فيذا النور الذي ىو صفتو، والنبي  ،لفصل الخطاب يوم القيامة -وجل
  .(2)((ى أراهنور أنّ ))، وفي بعض الروايات: (1)((رأيت نوراً ))رأيت ربك؟ قال: 

 ،حجابو النور)): -صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،أىل العمم من فسر ىذا بأن المقصود بو الحجابفمن 
صمى اهلل عميو -، فيكون ذلك الذي رآه النبي (3)((حات وجيو ما انتيى إليو بصره من خمقولو كشفو ألحرقت ُسبُ 

ربو حينما  لم ير   -صمى اهلل عميو وسمم-، فالنبي ((رأيت نوراً ))، أو ((ى أراهنور أنّ ))ىو الحجاب، فقال:  -وسمم
غير  ،-جل جاللو-وىو صفتو  -عز وجل-ُعرج بو إلى السماء، ىذا ىو النوع األول الذي ُينسب إلى اهلل 

  .[69الزمر:] {اأَلْرُض ِبُنوِر َربَِّيا َوَأْشَرَقتِ } ،مخموق، نور ليس بمخموق
عمو وأرزاقو، وىؤالء خمقو، فيذه ه، وىذه ننقول: ىذه أرض اهلل، وىذه سماؤ ما ك ،ىو النور المخموق :والنوع الثاني

، [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }النسبة في ىذه األمور جميعًا ىي نسبة خمق، وليذا قال بعض السمف: 
دبر ىو م -عز وجل-   ر السموات واألرض، وقول من قال بأن اهلل و  بعضيم فسره بالنور المشاىد، أي: من

رات فيذا يرجع إلى ىذا، أي: أن اهلل منور السموات أفالكيا بما فييا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وىذه النيّ 
كب والنجوم ونور الشمس ، فما نراه من نور القمر ونور الكوا[35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }واألرض، 

                                                           

 (.178) برقم ،((نورا رأيت)): قولو وفي ،((أراه أنى نور)): -السالم عميو- قولو في باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 1

 المصدر السابق. - 2

 ألحرق كشفو لو النور حجابو)): قولو وفي ،((ينام ال اهلل إن)): -السالم عميو- قولو في باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 3
 (.179) برقم ،((خمقو من بصره إليو انتيى ما وجيو حاتبُ سُ 



ودبره لحكمة بالغة لتقوم معايش الناس، فيذه إضافة خمق، فاهلل خالق ىذا  -عز وجل-خمقو اهلل  ىذا كمو نورٌ 
، أي: اليادي، وىذا قال [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }النور، وىكذا من السمف من فسره بأمر معنوي، 

سمى الوحي  -عز وجل-بو طوائف كثيرة من السمف، ىادي أىل السموات واألرض، فسمى ىدايتو بالنور، واهلل 
، سماه روحًا؛ ألنو ال حياة لألرواح إال بو، وسماه [52الشورى:] {َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا}بذلك قال: 
المَُّو َوِليُّ }، وسمى اليدى بالنور [52الشورى:] {َوَلِكْن َجَعْمَناُه ُنورًا َنْيِدي ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا}قال: نورًا أيضًا 

، فالكفر ظممات واليدى نور، وليذا في سورة النور لما [257البقرة:] {الظُُّمَماِت ِإَلى النُّورِ  الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُيْم ِمنَ 
يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِو َمْوٌج ِمْن }ل أعمال الكافرين وصفتيا وحاليا قال: ث  اهلل م   ذكر َأْو َكُظُمَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ

 {ورًا َفَما َلُو ِمْن ُنورٍ المَُّو َلُو نُ  َفْوِقِو َسَحاٌب ُظُمَماٌت َبْعُضَيا َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيرَاَىا َوَمْن َلْم َيْجَعلِ 
لى ما ورد في اآليات [44النور:] ، فيذه أعمال الكفار كما ىو صريح في ىذه اآلية، فنظروا إلى ىذا المعنى وا 

األخرى وقالوا: من عادة القرآن أنو يقابل بين األشياء، بين أىل الجنة وأىل النار، أىل الطاعة وأىل المعصية، 
كظممات فيذا النور الذي ذكره اهلل  اوأني ،فقالوا: لما ذكر أىل الضالل بعده وأعماليمأىل اليدى وأىل الضالل، 

 ىنا ىو بمعنى اليداية. -عز وجل-
، فيمكن أن نجمع بين ىذه األقوال [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }: -عز وجل-حينما يقول اهلل  إذن

ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن }نورىا بالنورين: النور الحسي المشاىد الذي ال ِقوام لحياة الناس إال بو،  -عز وجل-ونقول: اهلل 
 -جل جاللو-، فاهلل [71القصص:] {المَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغْيُر المَِّو َيْأِتيُكْم ِبِضَياءٍ  َجَعَل المَُّو َعَمْيُكمُ 

وىي  {َوَجَعْمَنا المَّْيَل َوالنََّياَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة المَّْيلِ }وقال:  ،اوأخبر أنو جعل النيار معاشً  الناس قدر معايش
، فجعل [12اإلسراء:] {َوَجَعْمَنا آَيَة النََّياِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًًل ِمْن َربُِّكْم َوِلَتْعَمُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَسابَ }القمر 

وينطمق الناس في ىذه الحياة لمصالحيم  ،وُتحصل األقوات واألرزاق ،لنبتغي المعايش ؛الشمس مبصرة
، أي: منور ىذه السموات بيذا النور [35النور:] {المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }ومنافعيم، فيذا ىو النور الحسي، 
ور السموات واألرض بالنور المعنوي وىو نور الوحي واليدى الذي ال تكون نالمخموق الذي نشاىده، وكذلك ىو م

ة وىي الحياة الكريمة التي يحصل معيا السعادة والفالح في الدنيا واآلخرة إال بالنور اآلخر وىو يليم حياة حقيق
المَُّو }، -جل جاللو- نور الوحي فينقميم من الحياة البييمية إلى الحياة اآلدمية الكريمة التي تعيش عمى ىدى اهلل

 .[35النور:] {ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ 
َمَثُل }"، األصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وليذا قال بعض السمف: [35النور:] {َمَثُل ُنورِهِ }ثم قال: 

، (4)"نور اهلل في قمب العبد المؤمن، مثل [35النور:] {َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }، أي: مثل نور اهلل [35النور:] {ُنورِهِ 
 .صمى اهلل عميو وسمم-الوحي، وبعضيم يقول: النبي  ،اإليمان ،اليدى

َكِمْشَكاٍة }، أي: مثل نور المؤمن، [35النور:] {َمَثُل ُنورِهِ }وبعضيم يقول: إن الضمير يرجع إلى غير مذكور، 
، أي: مثل {َمَثُل ُنورِهِ }أنو ال منافاة بينيا، فمن قال:  -أعمم واهلل تعالى-، وىذه األقوال الذي يظير {ِفيَيا ِمْصَباحٌ 

، أي: نور اهلل في قمب {َمَثُل ُنورِهِ  المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرضِ }فيو المذكور قبل قميل  -عز وجل-نور اهلل 
                                                           

/ 8) حاتم أبي ابن وتفسير ،(264، 12/264) القرطبي وتفسير ،(6/45) البغوي وتفسير ،(17/344) الطبري تفسير - 4
2594.) 



وضعو في قمبو ودلو عميو ، أي: مثل نور المؤمن، نور المؤمن ىذا من الذي {َمَثُل ُنورِهِ }المؤمن، ومن قال: 
إلى المؤمن باعتبار أنو المحل القابل  تووىداه إليو؟ ىو اهلل، فنسبتو إلى اهلل باعتبار أنو ىو الذي قد أوجده، ونسب

ن شئت أن تقول: مثل نور المؤمن في قمبو،  ،، مثل نور اهلل في قمب العبد المؤمن{َمَثُل ُنورِهِ }مو، الذي حصّ  وا 
 {وِنةٍ ِفيَيا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيتُ َكِمْشَكاٍة }
، العمماء في تفسير األمثال، ولعمنا إذا انتيينا من التعميق عمى اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل [35النور:]
  .نتحدث عن األمثال في القرآن، فيذا من ىذه األمثالأن  -عز وجل-

ىذه األمثال التي يسمونيا باألمثال المركبة، من أىل العمم من يفسرىا  ،العمماء في تفسيرىا عمى طريقتين
 ؟، وىي تكافئنقول: ما المراد بالمشكاةال فسر ذلك بالتفصيل،  نالفيقول:  ،يعني في الجممة ،باعتبار التركيب

ماذا في قمب  لمصباح؟ وما المراد بالزجاجة؟ وتكافئ، ما المراد با[35النور:] {َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }ماذا؟ 
نما نقول:  ،باعتبار التركيب : ىذا مثل نفسره تفسيرًا إجماليًّا، ال، يقول لك؟إلى آخره ،المؤمن مثل "ال نفككو، وا 

راج أو المصباح وحي في قمب اإلنسان كمثل نور السيذكر مثل نور اليدى وال -تبارك وتعالى-أي: أنو اهلل  "نوره
فكك ىذه فقط، ومن أىل العمم من ي ،ل ىذاوالبياض والصفاء فيذا مث   ،الذي ىو في غاية اإلضاءة والتوقد
كما في  عمى الطريقة األولى، وحينما يفككونيا يختمفون في التفاصيل، ،األمثال، وأكثر أىل العمم عمى األول

َواِعِق  السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُموَن َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم ِمنَ  َأْو َكَصيٍِّب ِمنَ }قولو تعالى مثاًل:  الصَّ
وعيد القرآن وزواجره؟  ما الظممات؟ ما الرعد؟ ىل ىو، ؟يجعمون أصابعيم، ما المراد ب[19البقرة:] {َحَذَر اْلَمْوتِ 

    .؟الظممات ما ىي؟ ىي األمور التي تشتبو عمييم وتمتبس
كالذي يمشي ويتخبط في  ،بيذه المثابة ،ومن أىل العمم من يفسره باإلجمال يقول: ىذا حال ىؤالء مع الوحي

-   تشبيو نور اهلل  حال من االرتباك والخوف، فينا إذا فسرنا المثل باعتبار التركيب فيكون المعنى ما ذكرتُ 
نارتو.بيذا السراج في صفائ -عز وجل شراقو وا    و وبياضو وا 

ذا فسرناه باعتبار التفصيل وفككنا ىذا المثل فيمكن أن يقال  -، مثل نور اهلل {َمَثُل ُنورِهِ } :-واهلل تعالى أعمم-وا 
في الجدار مثل  ة التي تكونأنيا الكوّ ، المشكاة المشيور {َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباحٌ }في قمب المؤمن،  -عز وجل

مسدودة، يوضع فييا السراج ويكون ذلك أدعى إلضاءتو وأكثر في إنارتو،  ،فضي إلى الخارجالنافذة لكن ال ت
وتنعكس عمى المحل، ال يتفرق النور في الخارج وفي إلضاءة أن تجتمع افيي محل يوضع لمسراج من أجل 

 كيك المثل بعضيم يقول: المشكاة ىي، ىذه المشكاة فييا مصباح، عمى تف{َباحٌ َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمصْ }الداخل، 
  .ىذا ىو المصباح ،، المصباح ما ىو؟ المصباح ىي الفتيمة بالنسبة لمسراج{ِفيَيا ِمْصَباحٌ }الصدر، 

المصباح عمى تفكيك ، وىذا {ِفيَيا ِمْصَباحٌ }ومنيم من يقول: حديدة الفتيمة، وال منافاة؛ ألن ىذا مالزم ليذا، 
، الزجاجة معروفة، قالوا: وىذا أيضًا {اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجةٍ }ىو القمب في المشكاة وىي الصدر،  :المثل يقولون

: الصفاء وىذا قمب المؤمن، والصالبة الزجاج -يعني الزجاجة-ُشبو بالقمب؛ ألنيا تشتمل عمى ثالثة أوصاف 
الرقة؛  ، وفيو[29الفتح:] {َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّارِ }، وىو أيضًا قوي عمى الكافرين ُصمب فقمب المؤمن ال يقبل الشبيات

، فيو الرقة [29الفتح:] {ُرَحَماُء َبْيَنُيمْ }ألن الزجاجة تكون رقيقة من أجل أن يخرج النور منيا، قالوا: وىكذا المؤمن 
، الكوكب الدري ىو الكوكب [35النور:] {الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة }والصالبة والصفاء، 



، {ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ }، من شدة إضاءتو، ثم ذكر مادتو: {َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ }نير شديد البياض، المتأللئ الم
، فالزيتون مبارك، ىذه الشجرة المباركة زيتيا في غاية الصفاء، واجتمع معو أمر آخر {َزْيُتوِنةٍ }ثم فسرىا قال: 
، ىذا وصف لشجرة الزيتون التي يوقد منيا ىذا السراج، الشجرة إذا كانت {ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيَّةٍ }وىو أنو قال: 

ي من النيار؛ ألنيا مغطاة من جية أو أشعة الشمس إال في النصف الثان ،شرقية فإنو ال يأتييا ضوء الشمس
، وترون بيوت الناس اآلن ىذا شرقي الشرقية أو بناء أو غير ىذا فيي في الظل من الناحية ،الشرق بأشجار

ذا كانت غربية فمعنى ذلك أنو   يأتييا إال في الوىذا غربي، وتعرفون معنى ىذا، فيذه ال شرقية وال غربية، وا 
الشمس ويكون ذلك نقصًا في نموىا، وجودة ثمرتيا، وصفاء زيتيا، أما إذا كانت  النصف األول، ما يأتييا شعاع

ة الصفاء والنقاء، الشمس تطرقيا في أول النيار وفي آخر النيار فيي في غاية االعتدال، وزيتيا يكون في غاي
 .؟شدة إشراقو، فكيف إذا أوقد عميو، ل{َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو َنارٌ }ضيء فزيتيا يكاد ي

الوحي، يعني: ىو ُيمثل الوحي  ئكافبتفكيك المثل ي، اآلن ىذا الزيت {ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }: -عز جل-اهلل قال ثم 
، بالنسبة ليذا المثل الزجاجة والمصباح {ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }: -عز وجل-الذي يكون في قمب المؤمن، ثم قال اهلل 

، فيو في غاية {ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }ع نور المصباح والسراج، إلى آخره نور الزيت الذي ُأخذ من ىذه الشجرة نور م
يا من يا ونقائفقمب المؤمن عمى الفطرة في صفائ ،، نور الفطرة{ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }اإلشراق، وبالنسبة لما يقابمو 

وذلك كضوء الشمس مع نور العين،  ،شوائب الشرك ولوثاتو، فإذا جاء معو نور الوحي فيذا ىو اليدى الكامل
ذا وجد نور الشمس ولو في رابعة الظييرة مع  إذا وجد نور العين في مكان مظمم فاإلنسان ال يرى األشياء، وا 

األعمى ال يرى، فإذا اجتمع نور العين مع ضوء الشمس كانت الرؤية  ،انعدام نور العين فإن اإلنسان ال يرى
ال يكفي،  ،، نور الفطرة مع نور الوحي، فالعقل وحده ال ييدي{ُنوٌر َعَمى ُنورٍ }: -عز وجل-تامة، فينا قال اهلل 

ُيمثل ىذا المعنى بيذه الطريقة التي  -تبارك وتعالى-والفطرة وحدىا تحتاج إلى الوحي من أجل تكميميا، فاهلل 
    .سمعتم

سمعو نور وبصره نور المراد بو المؤمن، فمن قال: ، من أىل العمم {ُنوٌر َعَمى ُنوٍر َيْيِدي المَُّو ِلُنورِِه َمْن َيَشاءُ }
فإن ىذا النور إذا وجد في قمب  ،نافي ما ذكرتوىو ال ي ،وفي قمبو نور وطريقو نور، وىذا المعنى صحيح

 وليذا ؛المؤمن نور الفطرة ونور الوحي فإن ذلك يبعث عمى إشراق في وجيو، فإن القمب إذا استنار استنار الوجو
فإن  ،فيو نور، ىؤالء وجوىيم فييا نور، وىذا شيء مشاىد ،يرمن ،يقال: فالن وجيو مشرق، فالن وجيو نّير

وفمتات لسانو، فإذا أظمم القمب  ،د سريرة إال أظيرىا عمى صفحة وجيوآة لمقمب، وليذا قالوا: ما أسر أحالوجو مر 
اإلنسان أحيانًا من الكمد والغيظ  أظمم الوجو، حتى في األمور العارضة، وأقصد باألمور العارضة ما ينتاب

ويراه وجيو ظمم فيو، يعني من شدة ما يجد في قمب ،اسود وجيو، وجو فالن أسود :ل أو الحزن الشديد فيقالوالغ
أو المعصية أو نحو ذلك،  ،وذلك إذا أظمم القمب بالكفر ،-نسأل اهلل العافية-لو وقد يكون ذلك الزمًا  ،الناس

مميون إنسان وأتيت بواحد من ىؤالء المبتدعة أصحاب ب أتيتولذلك تعرف غالبًا أىل البدع من وجوىيم، لو 
ىكذا أصحاب من وجيو، و  ،كذا ىذاأن وأنت تمشي في الطريق تعرف  ،البدع الكبيرة لعرفتو من بين الماليين

أشرق بقدر ما في قموبيم من الظممة، وكمما أشرق القمب  ،المعاصي تظمم وجوىيم بقدر ما عندىم من اإلساءة
نك لتكاد أن تعرف حال اإلنسان وعممو الباطن الخفي من وجيو، وقد تعرف ما يعرض لو أحيانًا من  الوجو، وا 



رجل  -رضي اهلل عنو-وليذا دخل عمى عثمان في الخموات مما يظير عمى وجيو،  اإلساءة والذنوب ولو كانت
صمى اهلل -بعد رسول اهلل  حيٌ و  أ   :الرجل مّي، فقاليعصي أحدكم ويدخل ع": -رضي اهلل عنو-فقال لو عثمان 

قمب إذا أشرق ، فالشاىد أن ما ذكره بعض السمف صحيح أن ال(5)"فقال: ال، ولكنيا فراسة المؤمن ،؟!-عميو وسمم
، وكالمو ا، وطريقو نورً ا، وبصره نورً اشرق العمل فيكون سمع اإلنسان نورً أشرق الوجو، وي -عز وجل-بنور اهلل 

، وليذا تجد بعض أىل العمم عمى كالمو نورًا، ويوفق إلى الحق وينتفع الناس بقولو، وىكذا اإلنسان الذي انورً 
ورة: في نفس الس -عز وجل-، وليذا قال اهلل بخالف اآلخر  يصدر منو إال طيب،ال -عز وجل-ىداه اهلل 

فسرىا بالنساء والرجال إنما لم ي -رحمو اهلل-، ابن جرير [26النور:] {اْلَخِبيثَاُت ِلْمَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْمَخِبيثَاتِ }
الناس، واألقوال واألعمال الطيبة األقوال الخبيثة لمخبيثين من الناس، واألعمال الخبيثة لمخبيثين من "فسرىا قال: 

واهلل تعالى  ،فكل ذلك صحيح ،نافي قول من قال بأنيم الرجال والنساء، وىذا المعنى ال ي(6)"لمطيبين من الناس
 أعمم.

 وعن ا،نورً  سمعي وفي ا،نورً  بصري وفي ا،نورً  قمبي في اجعل الميم))وتعرفون في الدعاء حينما يخرج اإلنسان: 
، ويقول: (7)((انورً  لي واجعل ،انورً  وخمفي ،انورً  وأمامي ،انورً  وتحتي ا،نورً  وفوقي ا،نورً  يساري وعن ا،نورً  يميني

، فكل ذلك يحصل لممؤمن، ثم بعد ذلك إذا جاء (9)((انورً وفي عظامي ))، وحتى قال: (8)((انورً الميم اعطني ))
َيْسَعى ُنوُرُىْم َبْيَن َأْيِديِيْم } ،دظير ذلك النور عيانًا ُيشاى   -بعد أن أضاءت بصيرتو في الدنيا-في اآلخرة 

من اليدى  عمى قدر ما عنده ، فيذا النور يكون ليم في اآلخرة ويجتازون بو الصراط كل  [12الحديد:] {َوِبَأْيَماِنِيمْ 
، ىو [17البقرة:] {َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًاَمَثُمُيْم }س، وليذا قال: عند المنافقين؛ ألنو ُمقتب   في الدنيا، ولذلك ينطفئ

وأحرزت  ،ىمعاره، ففرحوا بالدنيا وُحقنت دماؤ السين والتاء لمطمب، طمبو من غيره، است "استوقد"عنده نار، ما 
إضاءتو ذىبت  ا"استوقد نارً "طاميا، فإذا جاء اآلخرة ىذا النور المستعار عاعيا وحوأخذوا أشياء من لُ  ،أمواليم

، فميس ؟ألم نكن معكم :انظرونا نقتبس من نوركم، ويقولون ليم :نورىم، فيقولون لممؤمنين وبقي اإلحراق، فينطفئ
   .فال يكون عندىم نور في اآلخرةنور حقيقي في الدنيا،  معندى

بيره ليذا الكون وتد -سبحانو وتعالى-فيو اليادي وىو النور وبإنارتو  ،أن اهلل نور السموات واألرض :والمقصود
ت بو وصحّ  ،بذلك فأشرقت قموبٌ  ،وىدى من شاء من عباده إلى اإليمان ،جعل ىذه األفالك النيرات والكواكب

                                                           

ياك نعبد إياك منازل بين السالكين ومدارج ،(14/44) القرطبي تفسير: انظر - 5  في النضرة والرياض ،(2/455) نستعين وا 
 (.2/327) لمسبكي الكبرى الشافعية وطبقات ،(3/41) الطبري الدين محبل العشرة، مناقب

 (.17/238) الطبري تفسيرانظر:  - 6

 باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب ومسمم، ،(6316) برقم بالميل، انتبو إذا الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجو - 7
 (.663) برقم وقيامو، الميل صالة في الدعاء

 (.663) برقم وقيامو، الميل صالة في الدعاء باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب مسمم،أخرجو  - 8

 الصالة، إلى الميل من قام إذا يقول ما جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الدعوات أبواب الترمذي، أخرجو - 9
 برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،((عظامي في اونورً  دمي، في اونورً  لحمي، في اونورً  بشري، في اونورً )): ولفظو ،(3419) برقم
 (.1194) برقم الجامع، ضعيف في األلباني وضعفو ،(1119)



المَُّو ُيْضِمْمُو  إِ َمْن َيشَ }وبقي أقوام في الظممات  ،وعرف ىؤالء الحق من الباطل ،واستضاءت بو بصائر ،أعمال
   .[39األنعام:] {َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْمُو َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ياكم عمى صراط مستقيم -عز وجل-سأل اهلل أو  ،ىذا ، ، وفي سمعنا نوراً وأن يجعل في قموبنا نوراً  ،أن يجعمنا وا 
 ومن خمفنا، وأن يجعل لنا نورًا. ،اأيدينا نورً ا، ومن بين ا، وعن شمالنا نورً ا، وعن يميننا نورً وفي بصرنا نورً 

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 القصص سورة من 91 واآلية النمل سورة من 88 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
أما اآلية األولى في سورة النمل وآية في سورة القصص، ف آيةٌ  فمن اآليات التي قد تفيم عمى غير مراد اهلل تعالى

َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء }: -جل وعال-قولو فيي 
 .[88النمل:] {ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ 
ن ىذه اآلية بعض من  يتكمم عمى اإلعجاز في ىذا العصر يقولون: إن ىذه اآلية تدل عمى دوران األرض، وا 

شار إليو في ىذه اآلية ىو في ىذه عصر، ويقولون: إن سير الجبال المذلك لم ُيعرف ولم ُيكتشف إال في ىذا ال
أنيا تتحرك بدوران األرض تتحرك والواقع تحسبيا ال ، [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدةً }الحياة الدنيا، 

 .التي ىي جاثمة عمييا
وىذا المعنى الذي ذكروه ال تدل عميو ىذه اآلية، نحن ليس من شأننا ىنا أن نتحدث عن قضية كروية األرض، 

حركة  نافي أن تكون األرض تتحرك؛ ألنا، أي: مستقرة وذلك ال يأخبر أنو جعل األرض قرارً  -عز وجل-اهلل 
: -تبارك وتعالى-   الِجرم الكبير ال تظير لمن يعيش في داخمو كما ىو الحال في األرض، ثم إن قول اهلل 

وتتناقمون من غير  ،، أي: مستقرة تستقرون عمييا، وتقيمون فييا معايشكم[16النمل:] {َجَعَل اأَلْرَض َقرَارًا}
 .اضطراب، وىذا شيء مشاىد، فنحن ال نشعر بحركة األرض فيي مستقرة بالنسبة إلينا

أو أنيا ال تدور، ليس الحديث عن ىذه القضية،  ،عارض أن األرض تدورقصود أن القرآن ال أعمم فيو ما يفالم
، ىل معنى ىذه اآلية أن حركة الجبال [88النمل:] {ةً َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمدَ }الحديث اآلن عن قولو تعالى: 

 ، أن ذلك في الدنيا اآلن؟ [88النمل:] {َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ }في قولو: 
ال، وىذا الذي عميو إطباق المفسرين فيما وقفت عميو من كالميم، ومما يدل عمى  :-واهلل تعالى أعمم-الجواب 

 أن ىذا المعنى غير صحيح أمران: 
 .وىو قرينة في اآلية :أحدىما
 {َوَيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّورِ }قال بعدىا:  -عز وجل-وىو دليل من القرآن، أما ما يتعمق بيذه اآلية فإن اهلل  :والثاني

َفَفِزَع َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض ِإَّلَّ َمْن َشاَء المَُّو َوُكلٌّ َأَتْوُه }يوم القيامة،  يكون، وىذا [88النمل:]
، متى؟ يوم ينفخ في الصور، وليذا فإن الواو عاطفة [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا}، [88النمل:] {َداِخِرينَ 

، يوم ينفخ في الصور يحصل الفزع لمن في السموات ومن [88النمل:] {َفَفِزَع َمْن ِفي السََّمَواتِ }، عمى ما قبميا
َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي }وُتسير الجبال، وترى الجبال، يعني: حينما ُينفخ في الصور،  ،في األرض

قرينة من نفس اآلية، وأما من القرآن فجميع المواضع التي جاء فييا تسيير  ه، ىذ[88النمل:] {َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ 
إذا كان محتماًل فإنو ُيحمل عمى نظائره في القرآن،  -عز وجل-الجبال كميا في اآلخرة، والموضع في كتاب اهلل 



َوَحَشْرَناُىْم َفَمْم ُنَغاِدْر ِمْنُيْم }تى يكون؟ ىذا م {َوَيْوَم ُنَسيُِّر اْلِجَباَل َوَتَرى اأَلْرَض َباِرَزةً }فما الذي في القرآن؟ 
، فيذه ونظائرىا كل ذلك في اليوم [02النبأ:] {اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَاًبا َوُسيَِّرتِ }، ىذا في اآلخرة، [78الكيف:] {َأَحًدا

 .اآلخر، وال يوجد موضع واحد من ىذه المواضع في الدنيا
، [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَبالَ }، إلى أن قال: [88النمل:] {َوَيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّورِ }المقصود أن قولو في ىذه اآلية: 

؟ ىذه األجرام الكبيرة [88النمل:] {َتْحَسُبَيا َجاِمَدةً }: -تبارك وتعالى-ما المراد بقولو ن كل ذلك واقع في اآلخرة، إذ
ر بيا، وليذا ترى الجيش العظيم الكبير حين تراىم وىم يمشون عمى الجمال مثاًل أو كالجبال حركتيا قد ال ُيشع  

عمى أقداميم كأنيم وقوف، وىذا معروف ومشاىد، فحركة الِجرم الكبير ال يشعر بيا اإلنسان وال يدركيا ببصره، 
عز -وتدور، واهلل  ولذلك نحن ال نشعر بحركة الشمس حينما ننظر إلييا، وال حركات النجوم مع أنيا تتحرك

 .، ىذه ىي اآلية األولى[88يس:] {َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَيا}يقول:  -وجل
ليس معنى ذلك أننا وىو أنو ، [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَبالَ }كد عميو فيما يتعمق بقولو تعالى: أؤ قبل ذلك وما ذكرتو 

نما نكر اإلعجاز العممي في نن ل ال ينبغي أن ُيحم   وا ما ال يدل عميو القرآن فإنالصحيح منو، وأمّ ثبت القرآن، وا 
وال يصح أن  ،القرآن ما ال يحتمل، وال يجوز ألحد أن يتكمم بمثل ىذه القضايا بال عمم، والقرآن كتاب ىداية

 واهلل تعالى أعمم. ،يحول إلى موسوعة عممية تكمفًا، وتحمياًل لنصوصو وألفاظو ما ال تحتمل
 -صمى اهلل عميو وسمم-موسى لما وقع ع -تبارك وتعالى-وذلك قولو  ،وىي في سورة القصص :الثانية واآلية

من قتل القبطي واستنصار اإلسرائيمي بو مرتين، حينما قتل القبطي في أول مرة بعد أن استنصره اإلسرائيمي بعد 
َفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه }في المدينة خائفًا يترقب، قال اهلل تعالى:  -صمى اهلل عميو وسمم-ذلك أصبح موسى 

َقاَل َلُو ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ }يستغيث،  ،، يعني: يستنجد بو[68القصص:] {َيْسَتْصِرُخوُ }وىو اإلسرائيمي،  {ِباأَلْمسِ 
 .تل مع واحدت، أي: بّين الغواية، كل يوم تق[68القصص:] {ُمِبينٌ 

 .كئكافوبعضيم يقول: تقتتل مع من ال ي
َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُىَو }، -صمى اهلل عميو وسمم-، أي: موسى [61القصص:] {َفَممَّا َأْن َأرَادَ }والمعنى األول أقرب، 

إلى ، من الذي قال؟ إذا أعدت الضمير [61القصص:] {َقاَل َيا ُموَسى}، وىو القبطي، [61القصص:] {َعُدوٌّ َلُيَما
ث عنو؟ القبطي، ، من المتحد  [61القصص:] {َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُىَو َعُدوٌّ َلُيَما}، ؟أقرب مذكور فإنو يرجع إلى من

َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَمِني َكَما َقَتْمَت َنْفًسا ِباأَلْمِس ِإْن ُتِريُد }ضمير ىنا قال ىو، قال، أي: القبطي،  يوجدقال، 
، إذا مشينا عمى ىذه القاعدة بأن [61القصص:] {اْلُمْصِمِحينَ  َأْن َتُكوَن َجبَّارًا ِفي اأَلْرِض َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن ِمنَ ِإَّلَّ 

-، لكن ىذا القبطي كيف عرف أن موسى إن الذي قال ىذا ىو القبطي :قمنا ،الضمير يرجع إلى أقرب مذكور
   .ىو الذي قتل القبطي باألمس؟ -عميو الصالة والسالم

قد نيض ليقتل القبطي  -صمى اهلل عميو وسمم-أن الذي قال ذلك ىو اإلسرائيمي، لما رأى موسى  :القول اآلخر
َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَمِني َكَما َقَتْمَت َنْفًسا }وقال لو:  ،رهوأنو ييم بالبطش بو فخاف، فذكّ  ،ريدهظن أنو ي

وألقاىا عمى باب الممك،  ،فتمقفيا القبطي من فيو، لما سمع ىذه الكممة ،، فأفشى ذلك[61القصص:] {ِباأَلْمسِ 
ثم  ،ألقاىا عمى باب فرعون، قال: أنا سمعت كذا وكذا؛ ألنيم يبحثون عن قاتل القبطي فأخبرىم بذلك، فعمموا بو

 ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَلَ َوَجاَء َرُجٌل } :بدأ الطمب، فجاءه رجل كما في اآلية التي بعدىا



وتحتمل أن القائل ىو  ،أن القائل ىو القبطي :، فاآلية تحتمل المعنيين[02القصص:] {َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُموكَ 
 ،أن القائل ىو اإلسرائيمي -وىو اختيار كبير المفسرين ابن جرير وابن كثير-اإلسرائيمي، والذي عميو الجميور 

ال فالقبطي من الذي أعممو مع أن اآلية تحتمل ىذا، وتحتمل المعنى اآلخر، واهلل تعالى  ؟،وىذا ىو األقرب، وا 
 أعمم.

  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 األحزاب سورة من 33 واآلية 33 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
 منيا، وقد يحتجون بيا عمى معان   -عز وجل-فمن اآليات التي قد يحمميا بعض الناس عمى غير مراد اهلل 

وخاطبين بما خاطبين بو من  ،في سورة األحزاب بعد أن أدب أميات المؤمنين -تبارك وتعالى-باطمة قولو 
إلييا، أمرىن بالقرار في  -عز وجل-وتمك المنزلة التي رفعين اهلل  ،مع بيت النبوة ءميتالاألدب الالئق الذي 

كما نياىن عن الخضوع بالقول فيطمع الذي في قمبو مرض، إلى غير ذلك، ثم قال  ،ونياىن عن التبرج ،البيوت
، [33األحزاب:] {الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيَِّرُكْم َتْطِييرًا ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }معماًل ليذا:  -جل جاللو-اهلل 

تبارك -، فمن المراد بقولو -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا السياق من أولو إنما ىو في أزواج النبي و ىذه اآليات 
 ؟ وما المقصود بيذه اإلرادة؟ [33األحزاب:] {الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيتِ  ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }: -وتعالى

ىي إرادة كونية قدرية، وىذا يعني أن المراد البد أن يقع ويتحقق،  بعض أىل البدع يقولون: إن المراد بيذه اإلرادة
نيم ويقدسونيم ويفسرون أىل البيت بعمي وفاطمة والحسن والحسين وما تناسل منيم من األئمة الذي يعظمو 

من  -عز وجل-ىؤالء عصميم اهلل  :صمة، ويتمقون عنيم كما يتمقون عن الوحي، ويقولونويعتقدون فييم الع
 .والخطأ، فصار كالميم مصدرًا من مصادر التشريع عند ىؤالء المنحرفين الزلل

السبب  نّ ، وى-صمى اهلل عميو وسمم-والمقصود ىنا بيان المراد بيذه اآلية، فيذا السياق إنما ىو في أزواج النبي 
بالتوسعة عميين  ،يطالبنو بزيادة النفقة -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك حينما اجتمعن عمى النبي  ،في نزول اآلية

النَِّساِء  َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ } :بيذا األدب -عز وجل-فأدبين اهلل  ،عميو الفتوح -عز وجل-في النفقة، لما فتح اهلل 
ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوًل َتَبرَّْجَن  َوَقْرنَ * اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَن َقْوًًل َمْعُروًفا  ِإنِ 

الَة َوآِتيَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن المََّو َوَرُسوَلُو ِإنََّما ُيِريُد ا الرِّْجَس َأْىَل  لمَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأُلوَلى َوَأِقْمَن الصَّ
فمن المعموم  -صمى اهلل عميو وسمم-زول في أزواج النبي ، فإذا كان السياق وسبب الن[33-33األحزاب:] {اْلَبْيتِ 

أن سبب النزول قطعي الدخول في صيغة العموم، وال يمكن إخراجو منو باالجتياد، فيقال: أىل البيت ىنا في 
؛ ألن السياق في ىذا، وأىل البيت عند -صمى اهلل عميو وسمم-ىذه اآلية من السمف من خصو بزوجات النبي 

وفاطمة والحسن والحسين،  طمق عمى عمي  ة يار ق عمى إطالقات متعددة في كل موضع بحسبو، فتالتحقيق ُيطم
لما  -صمى اهلل عميو وسمم-  وذلك أن النبي  ،حديث الكساء -رضي اهلل تعالى عنيا-كما في حديث أم سممة 

وفاطمة والحسن  أدخل عميًّا، [33األحزاب:] {الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيتِ  ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }نزلت عميو اآلية: 



، فيؤالء ال شك أنيم من (1)((الميم ىؤالء أىل بيتي فطيرىم تطييرا))والحسين في ىذا الرداء أو الكساء، وقال: 
 .أىل البيت

في بيان  -رضي اهلل تعالى عنو-طمق بإطالق أعم من ذلك فيدخل فيو من ُمنع الصدقة، كما قال زيد بن أرقم وي
وىي في صحيح مسمم:  ،في وصيتو بأىل بيتو في قصة غدير ُخم -صمى اهلل عميو وسمم-المراد بقول النبي 

وىم أربعة أبيات: آل عمي، وآل  ،عن أىل بيتو، فذكر أنيم من ُمنع الصدقة -رضي اهلل تعالى عنو-ل زيد ئفسُ "
ال  :األربعة األبيات ىم أىل بيتو، ىؤالء ال تحل ليم الصدقة، فإذا قيل ، ىؤالء(3)"عقيل، وآل جعفر، وآل عباس

 .تحل الصدقة ألىل البيت فالمراد ىذه األبيات، كميم من أىل بيتو بيذا االعتبار
وىذه اآلية يدخل فييا أزواجو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيدخل فيو زوجات النبي  ،طمق بإطالق أوسع من ىذاوي

نما ىي إرادة شرعية، بمعنى أن [33األحزاب:] {نََّما ُيِريُد المَّوُ إِ }قطعًا، ومعنى  ، اإلرادة ىنا ليست كونية قدرية وا 
والخوف منو،  ،ومراقبتو ،وتقواه ،يريد من عباده طاعتو -عز وجل-كما نقول: اهلل  ،ذلك ال يقتضي تحقق المراد

     .ىل يقتضي ىذا وقوع ذلك منيم جميعًا؟
ليست إرادة كونية، فيذه اإلرادة في اآلية ىي إرادة شرعية وليست كونية، وعميو يقال: إنما  ،شرعيةال، ىذه إرادة 

ونيى عن معصيتو،  -صمى اهلل عميو وسمم-وأمر بطاعتو وطاعة رسولو  ،و من ىذه التوجيياتيريد اهلل بما وجّ 
 ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }وأمر بالقرار بالبيوت كل ىذا من أجل تحقيق الطيارة  ،والتبرج ،ونيى عن الخضوع بالقول

طمق عمى كل دنس وقذر في األمور الحسية واألمور المعنوية، فمما كان ، والرجس ي[33األحزاب:] {الرِّْجَس 
ونحو ذلك يتمطخ ويتندس قيل  ،وما ال يميق من الفواحش ،دنسات من المعاصي والذنوبرض من قارف المعِ 
ال فالرجس ي :لو طمق وي ،طمق عمى الميتةوي ،والميسر ،والخمر ،طمق عمى األصناموي ،طمق عمى ىذارجس، وا 

وال حجة فييا  ،ىذا ىو المراد بيذه اآلية ،عمى الخنزير، وكل نجس وقذر ودنس من األمور الحسية والمعنوية
فإنيم يتمقون عنيم كما  ومن َثمّ  -والسالم عمييم الصالة -غير األنبياء صمة لإطالقًا ليؤالء الذين يزعمون الع

 يتمقون عن الوحي المعصوم، ىذه آية في سورة األحزاب.
ْذ َتُقوُل ِلمَِّذي َأْنَعَم المَُّو َعَمْيِو َوَأْنَعْمَت َعَمْيِو َأْمِسْك َعَمْيَك }: -تبارك وتعالى-ىي قولو  :واآلية الثانية َزْوَجَك َواِ 

َضى َزْيٌد ِمْنَيا َوَطرًا َواتَِّق المََّو َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َوالمَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه َفَممَّا قَ 
ْجَناَكَيا ِلَكْي ًل َيُكوَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِيْم ِإذَ  ، ما الذي [33األحزاب:] {ا َقَضْوا ِمْنُينَّ َوَطرًاَزوَّ

  .؟{َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديوِ } :-صمى اهلل عميو وسمم-أخفاه النبي 

                                                           

 من مرحل مرط وعميو غداة -وسمم عميو اهلل صمى- النبي خرج: "عائشة قالت: قالت شيبة، بنت صفية عن مسمم، أخرجو - 1
:  قال ثم فأدخمو، عمي   جاء ثم فأدخميا، فاطمة جاءت ثم معو، فدخل الحسين جاء ثم فأدخمو، عمي بن الحسن فجاء أسود، شعر

 ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ،"[33:األحزاب] {َتْطِييًرا َوُيَطيَِّرُكمْ  اْلَبْيتِ  َأْىلَ  الرِّْجَس  َعْنُكمُ  ِلُيْذِىبَ  اللُ  ُيِريدُ  ِإنََّما}
 (.3232) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي بيت أىل فضائل باب

 ،-عنو اهلل رضي- طالب أبي بن عمي فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب مسمم، أخرجو - 3
 (.3242) برقم



وجدت أمورًا ال تميق بحال من األحوال مع مقام النبوة، فكان الواجب أن إذا نظرت في كثير من كتب المفسرين 
، وال ب عنيا صفحاً وُيضرَ  ،المرويات الباطمة التي ال أساس ليا من الصحة، واألقاويل الفاسدةض عن تمك ُيعرَ 

فكان البد من بيان المراد، ما الذي أخفاه  ،ولكنيا لألسف وجدت وبكثرة ،تورد في كتب التفسير وال في غيره
  .؟-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

، -وسمم صمى اهلل عميو -، زيد بن حارثة مولى النبي -عميو وسممصمى اهلل -زينب بنت جحش بنت عمة النبي 
وتبناه، قبل تحريم  -عميو الصالة والسالم-فأعتقو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وكان عبدًا رقيقًا ممموكًا لمنبي 

 -الىتبارك وتع-التبني حكمًا في قولو  -عز وجل-زيد بن محمد، فأبطل اهلل  :فيقال ،التبني، وصار ُينسب إليو
َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم َذِلُكْم َقْوُلُكْم ِبَأْفَواِىُكْم َوالمَُّو َيُقوُل اْلَحقَّ َوُىَو }: -سورة األحزاب-في أول ىذه السورة 

 {آَباَءُىْم َفِِْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكمْ َباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد المَِّو َفِِْن َلْم َتْعَمُموا اْدُعوُىْم آِل * َيْيِدي السَِّبيَل 
، [5األحزاب:] {َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِو َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُموُبُكمْ }وموالي،  ،، تقول: أخي[5-2األحزاب:]

زيد بن محمد، فإن اإلنسان ال يؤاخذ عمى ىذا  :وما ألفتو النفوس فقال ،فإذا سبق المسان في مجاري العادات
    .العمدعمى ولكن  ،الخطأ

- يعسر عمى النفوس  وأبطمو، لكن ذلك يبين حكم التبن -تبارك وتعالى-فاهلل  ،فالشاىد أن ىذا كان ىو الواقع
فيعدون تزوج الرجل من ى منزلة االبن من كل وجو، نيم كانوا في الجاىمية ُينزلون ىذا الُمتبن  ؛ أل-أعني تطبيقو
عز -  أراد اهلل  ،ى من أفجر الفجور، فمما أبطل التبني وما يترتب عميو من قضايا عندىم ومتعمقاتامرأة المتُبن  

 ،فإن نفوسيم تتييبو ،ليكسر ذلك في نفوسيم من الناحية العممية -صمى اهلل عميو وسمم-أن يبدأ بنبيو  -وجل
لسنة المنافقين، سيجدونيا وذلك لما سينالو من أ ،كان يتحرز ويتخوف -وسمم صمى اهلل عميو-تتحاشاه، والنبي 

لكن عندىم ألسنة  ،وال قنوات ،ويتحدثون عنيا مع أنيم ما كان عندىم صحف في ذلك الوقت ،شعمونياقضية ي
صمى اهلل عميو -، فيؤالء سينالونو [11األحزاب:] {َسَمُقوُكْم ِبأَْلِسَنٍة ِحَدادٍ }جاج ليا مناقير من حديد، د ،حداد
سنتيم، فكان يتحرز من ىذا، فاهلل أخبره أن زيدًا وىو زيد بن لوُيسمعونو ما يكره، ويموكون عرضو بأ -وسمم

أميا  ،وىذه امرأة شريفة ،زينب بنت عمتو، وبالمناسبة زيد مولى -صمى اهلل عميو وسمم-جو النبي حارثة الذي زوّ 
ن لم تكن ق -صمى اهلل عميو وسمم-ة النبي بنت عم ،من أشراف قريش صمى اهلل -جيا مواله، فالنبي زوّ  ،رشيةوا 

، فمما -صمى اهلل عميو وسمم-     وأن اهلل سيزوجيا نبيو  ،أن زيدًا سيطمقيا -عز وجل-أخبره اهلل  -عميو وسمم
وُيبدي رغبتو في  -مصمى اهلل عميو وسم-ساءت العالقة بين زيد وبين امرأتو زينب جاء يشكو إلى النبي 

اهلل وأمسك  اتقِ  :وكان يقول لو ،زوج منوطمق وأنيا ستُ أعممو اهلل أنيا ست -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،تطميقيا
   .، ما الذي أخفاه؟[33األحزاب:] {َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديوِ }عميك زوجك، فاهلل يقول: 
َوَتْخَشى النَّاَس َوالمَُّو َأَحقُّ }وأن زيدًا سيطمقيا فقط، وىذا أمر البد أن يقع، قال:  ،منياىو أن اهلل أعممو بالتزوج 

نما كان يخشى من ألسنتيم إذا تزوجيا، وأما أمر  ،ىذه الخشية في البالغ ت، ليس[33األحزاب:] {َأْن َتْخَشاهُ  وا 
َوُتْخِفي ِفي }وحاشاه من ذلك،  ،يكتم شيئًا من الوحي لكتم ىذه -صمى اهلل عميو وسمم-البالغ فمو كان النبي 

ْجَناَكَيا ِلَكْي ًل َيُكوَن َنْفِسَك َما المَُّو ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َوالمَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه َفَممَّا َقَضى َزْيٌد ِمْنَيا َوَطرًا َزوَّ 



كل ىذا  ،وال غير ذلك ،وال عشق ،، ليس ىناك أكثر من ىذا، ال فيو حب[33األحزاب:] {َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرجٌ 
 وذلك ما عميو المحققون من المفسرين. ،، وىذا ىو المراد-عميو الصالة والسالم-كذب عمى رسول اهلل 

ياكم بالقرآن العظيم -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى  ،أن ينفعنا وا  ويجعمنا وا 
    وعمى آلو وصحبو. ،نبينا محمد

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 األحزاب سورة من 95 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ْزَواِكَك َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،في ىذه الميمة نتحدث عن آية من سورة األحزابف

 {َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْينَ 
-   ما بين اهلل  وىي ،، ىذه اآلية الحديث عنيا لو اتصال بالحديث عن آية سبقت في ىذه السورة[95األحزاب:]

َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما }فيو ما يحل وما ال يحل من إبداء الزينة لممحارم ولمرجال األجانب،  -تبارك وتعالى
  .، إلى آخر اآلية[13النور:] {َظَيَر ِمْنَيا
المَُّو  ُيْؤُذوَن المََّو َوَرُسوَلُو َلَعَنُيمُ ِإنَّ الَِّذيَن }فييا الحجاب ذكر قبميا قولو:  -عز وجل-التي ذكر اهلل  ىذه اآلية

َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما }، ثم قال: [95األحزاب:] {ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُيْم َعَذاًبا ُمِييًنا
ْثًما  ْزَواِكَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَ }، ثم قال: [95األحزاب:] {ُمِبيًنااْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا َواِ 

َلِئْن َلْم َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم }، ثم قال بعدىا: [95األحزاب:] {اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ 
َمْمُعوِنيَن َأْيَنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّموا * َمَرٌض َواْلُمْرِكُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِيْم ُثمَّ ال ُيَكاِوُروَنَك ِفيَيا ِإالَّ َقِمياًل 

بيا المؤمنات بالحجاب أن يدنين عميين من  -عز وجل-، ىذه اآلية التي يأمر اهلل [03-06األحزاب:] {َتْقِتياًل 
 {َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا} :عمييا ىذه اآلية -عز وجل-جالبيبين، قدم اهلل 

، فيما ُيسمى [06األحزاب:] {َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َلِئْن َلْم } :بيا بيذه اآلية، وعقّ [95األحزاب:]
ماذا نفيم واآلية واآلية التي بعدىا، ماذا نستنبط؟  ،بعمم المناسبات يعني وجو االرتباط بين اآلية واآلية التي قبميا

  .حينما تقترن ىذه اآلية بيذه اآلية؟
 ،نو عمى أنو نوع من التخمف والجيلو ويصور  ،ويشككون فيو ،الذين يطعنون في الحجابالذي نفيمو أن أولئك 

حجاب، ىؤالء داخمون وأن مقتضى التحضر ىو نبذ ىذا ال ،وأنو من ميراث الجاىمية البائدة ،والرجعية ،والظالمية
اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد  َوالَِّذيَن ُيْؤُذونَ } التي قبميا وفي اآلية التي بعدىا:في اآلية  دخواًل أوليًّا

ْثًما ُمِبيًنا َلِئْن َلْم َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي }، وكذلك في اآلية التي بعدىا: [95األحزاب:] {اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا َواِ 
 {َلِئْن َلْم َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض } :، لما أمر بالحجاب[06األحزاب:] {ُقُموِبِيْم َمَرٌض 

لمواضع أن المراد بو مرض النفاق إال في موضع واحد وىو ، والمرض إذا ُأطمق في القرآن فغالب ا[06األحزاب:]
، وىو [13األحزاب:] {الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع }في سورة األحزاب:  -تبارك وتعالى-قولو 

جل -وىو قولو  ،أو أىل النفاق ،الميل المحرم لمنساء، وفي موضع آخر يحتمل أن المراد بو ضعفاء اإليمان
من عطف ، فبعض العمماء يقولون: ىذا [95األنفال:] {ِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض }: -جاللو

َوالَِّذي * َوالَِّذي َقدََّر َفَيَدى * الَِّذي َخَمَق َفَسوَّى * اْسَم َربَِّك اأَلْعَمى َسبِّحِ }األوصاف عمى موصوف واحد مثل: 



وتارة من غير  ،، ىذا كمو لموصوف واحد، فيي أوصاف متتابعة تارة بالعطف[9-3األعمى:] {َأْخَرَج اْلَمْرَعى
، يحتمل أن يكون المراد بالذين في [06األحزاب:] {َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َلِئْن َلْم }عطف، فينا 

 .قموبيم مرض أنيم أىل النفاق، وأن ىذا من باب تعاطف األوصاف
 ويحتمل أن المراد بالذين في قموبيم مرض أي ضعفاء اإليمان، ىذه فائدة.

ْزَواِكَك َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَ }قال:  -عز وجل-لكن الشاىد الذي أردت أن أتحدث عنو في ىذه اآلية ىو أن اهلل 
ُتعرف أنيا  ،[95األحزاب:] {َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْينَ 

 بو؟ -عز وجل-رة فال يؤذييا ضعفاء النفوس، والذين يتتبعون العورات، ما صفة ىذا اإلدناء الذي أمر اهلل ح
، ىذا قال بو ابن (3)"بدي عينًا واحدةأن تغطي وجييا من فوق رأسيا، وت"صفة ىذا اإلدناء قال بعض السمف: 

  .وابن سيرين ،وابن عون ،عباس، وقال بو من التابعين عبيدة السمماني
ُتسدلو من  تشده عمى وجييا ال ،، تغطي وجييا(3)"، وتتقنع بون تشد جمبابيا عمى جبيتيا"أوبعض السمف قال: 

غطي وجييا بو، وىذا في المعنى يرجع إلى القول ي الوجو، ال، تشده عمى الجبية وتطأعمى الرأس إلى أن يغ
وىو منقول عن  ،-رضي اهلل عنيما-األول باعتبار أن المقصود ىو تغطية الوجو، وىذا مروي عن ابن عباس 

 قتادة من التابعين، ىؤالء أئمة التفسير.
ىذه مسألة خالفية، نحن ال ننكر الخالف في  :ويقولون ،وأشباه العوام ،فالذين يتفمسفون في ىذه األيام من العوام

  .متى جاء ىذا الخالف عندىم؟ ذىذا، لكن من
وال يبحث في الخالف،  ،يفتونيم، فميس لمعامي أن يتخير من األقوال نالعوام مذىبيم مذىب عمماء البمد الذي

نما يستفتي من يثق بدينو و  ال ُيكشف الوجو،  نإذ ،وجو عورةىم يفتونيم أن العممو، والناس تبع لعممائيم، عمماؤ وا 
وى، الذي يفعل ذلك ىو متبع ليواه، ثم انظروا إلى حال ىذه مسألة خالفية، ىذا ى :وال يقبل من العامي أن يقول

أو  ،أو التي ليا أكمام ،إما بيذا النقاب الواسع الفاتن، أو بالعباءات المخصرة ،أولئك الالتي يتالعبن بالحجاب
أو غير  ،أو الغراب األبقع ،أو بالعباءة الفرنسية، أو المزخرفة ،، أو ما ُيسمى بالفراشةالتي توضع عمى الكتف

، نشاىدىا ونستغرب كيف من الناحية الذوقية، كيف مثل ىذه يقبل بيا ك من الصور واألشكال الغريبة جدًّاذل
  .إنسان ويرتضييا؟!

رضي اهلل -، وذكر أبو ىريرة (1)((عارية في اآلخرةرب كاسية في الدنيا )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
صمى اهلل عميو -، والنبي (9)"الكاسيات العاريات، الناعمات الشقيات"فقال:  ،منساءلثياب الرقة  -تعالى عنو
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 ،صنفان من أىل النار)): -عميو الصالة والسالم-، يعني: كميا عورة، ويقول (9)((المرأة عورة))يقول:  -وسمم
  .، ما معنى كاسية عارية؟(0)((نساء كاسيات عاريات وذكر أحد ىذين الصنفين وىو: ،لم يرىماوذكر أنو 

العمماء ذكروا في معناىا أشياء كثيرة، والظاىر األقرب؛ ألنيم ما شاىدوا ما يوجد في ىذا العصر ىي البسة 
ثياب أصاًل، أحيانًا مجرد خيوط، ماذا بدي المفاتن، أعظم ممن لم يكن عمييا ا لكنيا في حكم العارية، ثياب تثيابً 

ذا نوقشت قالت كمكم راٍع وكمكم ))، ال أحد يقول بيذاعورة المرأة من السرة إلى الركبة،  :تستر ىذه الخيوط؟! وا 
، إذا جاءت المرأة تخرج إلى الزواج قبل أن تخرج قل ليا: أريني ما تحت العباءة، ال (5)((ول عن رعيتومسئ

وتنتظرىا حتى تركب معك، عامة النساء في صالة األفراح يمبسن العاري حتى في الشتاء، مع تجمس في السيارة 
ن ما ىي دكم لباسًا ساترًا، والنساء يسألوألجسا ،نرجو ألطفالكم نومًا ىادئاً  :التأكيد والنصح والكتابة عمى البطاقات

ذا نوقشت ، ومع ذلك إ؟العبارات غير الجارحة الرقيقة التي نكبتيا في البطاقة قالت: صرار عمى ىذا التعري، وا 
 عورة المرأة من السرة إلى الركبة.

عميين ثياب رقاق، ما ىي مثل األلبسة التي يمبسيا  -رضي اهلل عنيا-دخل نسوة من بني تميم عمى عائشة 
ن"رقيقة، فقالت:  لكن النساء اليوم، ال، ثياب ساترة كنتن غير  إن كنتن مؤمنات فميس ىذا بمباس المؤمنات، وا 

ه األلبسة المرأة المترجمة، ىذ ،، المالبس الضيقة التي تحجز المرأة وتبين الصدر، البنطال(5)"مؤمنات فتمتعن بو
فإنو ليس من  شبو أحيانًا المطاط، ىذا ال يجوز لممرأة أن تمبسيا إال عند زوجيا فقط، عدا البنطالالالصقة التي ت

وعمييا خمار قبطي معصفر، مصبوغ  -رضي اهلل عنيا-لبس النساء أصاًل، ُأدخمت امرأة عروس عمى عائشة 
 .، ىذه امرأة عروس ُأدخمت عمى عائشة(5)"لم تؤمن بسورة النور امرأة تمبس ىذا"صفر فمما رأتيا قالت: بالع

ما ": -رضي اهلل عنو-أن ينظر إلييا، يقول عمر  انظر إلى لبس العرائس اليوم، ماذا تمبس؟ يستحي اإلنسان
أو أطمار جارتيا مستخفية ال يعمم بيا أحد حتى  ،يمنع المرأة المسممة إذا كانت ليا حاجة أن تخرج في أطمارىا

 ، ما معنى في أطمارىا أو أطمار جارتيا؟ (36)"ترجع إلى بيتيا
بدو فييا المرأة أنيا تِمقة، في عباءة ليست جذابة، ليست من رفيع المباس، ليست أنيقة، ال يعني: في ثياب خَ 

 أو الُحسن أو نحو ذلك، ىذا ىو المقصود. ،أو األناقة ،وأنيا فييا شيء من الجاذبية ،مفت األنظارت
مار، تتغطى بو الرداء الذي يكون فوق الخباب ىو فالجم ،[95األحزاب:] {ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ }فالحاصل 

 :ترثيو لكمبذي انوب أخت عمرو المرأة، كما قالت الجَ 
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 الجالبيبُ  *** مشي العذارى عميينّ  وىي الىيةٌ  إليو تمشي النسورُ 
، فإذا [95األحزاب:] {ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ }يعني: حتى في الجاىمية كانوا يمبسون الجمباب والُحرة تستتر، 

 .غطي بو وجييايعني تدني عمييا بعض جمبابيا فت ةتبعيضي "نمِ "إن  :قمنا
فتمبس شيئًا دون  ،وال مرتبة ،ة التي ال شرف ليانوالمقصود أن الحرة ال تكون متبذلة في درع وخمار كاألمة الماى

، بعضيم يقول: أن {ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ }تمبس جمبابًا فوق الثياب، و ،رة تمبس عباءةلباس الحرة، فالح
ي رة، والتالتي تتغطى ح لتتقنع بو حتى تتميز من األمة، ُيعرف أن ؛وفضمو عمى وجييا ،رخي المرأة جمبابيات

ِنَساَء النَِّبيِّ َيا }: في تربية أميات المؤمنين -عز وجل-شترى، شرفيا أقل، وليذا قال اهلل كاشفة ىذه أمة تباع وت
أنكن أفضل، فإذا كنتن أفضل  ،المساواة يقتضي التشريف والتفضيل ، فنفيُ [13األحزاب:] {النَِّساءِ  َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ 

، إلى آخره، البيوت [13األحزاب:] {َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض } :فأىل المراتب العالية
 الشريفة ال يصمح ليا التبذل والخضوع والتكشف والتيتك.

ياكم بالقرآن العظيم -تبارك وتعالى-سأل اهلل أف ياكم ىداة ميتدينأن ينفعني وا   ، وأن يجعمنا وا 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 الفتح سورة من 92 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
في سورة الفتح وىي في آخرىا حيث وصف  آيةٌ  -تبارك وتعالى-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 

ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر }: -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب محمد  -جل جاللو-اهلل 
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًًل ِمنَ  المَِّو َوِرْضَواًنا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك  ُرَحَماُء َبْيَنُيْم َترَاُىْم ُركًَّعا ُسجَّ

رَّاَع َمَثُمُيْم ِفي التَّْورَاِة َوَمَثُمُيْم ِفي اإِلْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَوى َعَمى  ُسوِقِو ُيْعِجُب الزُّ
اِلَحاِت ِمْنُيْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًمااْلُكفَّ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ  ، ىذه اآلية [99الفتح:] {اَر َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء }، -عميو الصالة والسالم-كما تصفو ىو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-تصف أصحاب محمد 
-و ورسمو عمى أنبيائ -عز وجل-وىو من أعظم الكتب التي أنزليا اهلل  ،وصفيم في التوراة، ىذا {َعَمى اْلُكفَّارِ 

غمظون عمى الكفار، وفيما بينيم يتراحمون ي ،، صفتيم في التوراة أنيم أشداء عمى الكفار-الصالة والسالم معميي
 ويكون السائد بينيم والوصف الظاىر ىو الشفقة عمى إخوانيم المؤمنين. ،ويرقون

ًدا} وكثرة السجود، وىذا  ،، فوصفيم بكثرة العبادة، كثرة الركوع{َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُيْم َترَاُىْم ُركًَّعا ُسجَّ
، -صمى اهلل عميو وسمم-يدل عمى أن ىذا من الخصائص واألوصاف الكاممة التي اتصف بيا أصحاب محمد 

 -جل جاللو-يم لطاعة اهلل مة من عمل أىل البدع، فيؤالء لربما لم تنيض ىمخالفًا لمن يزعم أن كثرة العباد
صمى اهلل -والنبي  ،فصاروا يبررون ضعفيم وعجزىم وتقاعدىم عن طاعة موالىم ومميكيم بمثل ىذه التعميالت

 يصفيم ىنا بكثرة العبادة. -جل جاللو-، فاهلل (1)"رجالهكان يقوم الميل حتى تتفطر " :-عميو وسمم
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًًل ِمنَ }  ،-عز وجل-، ىذا وصف ليم باإلخالص، زكاىم اهلل {المَِّو َوِرْضَواًنا َترَاُىْم ُركًَّعا ُسجَّ

 ال لشيء آخر. -جل جاللو-يفعمون ذلك طمبًا لمرضاتو 
، وقد أشرت إلى شيء من معنى ىذه اآلية {ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }: -وىو محل الشاىد-ثم قال 

المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا }: -تبارك وتعالى-عند الكالم عمى آية النور، أعني قولو 
، {َمَثُل ُنورِهِ }في قولو:  -رضي اهلل تعالى عنيم-إن األقاويل التي ذكرىا السمف  :، وقمنا[53النور:] {ِمْصَباحٌ 

شراقو  ،داخمة تحت اآلية، مثل نوره في قمب المؤمن، وىكذا ما يظير من أثر ىذا النور من استنارة الوجو وا 
وُحسن السمت إلى  ،كل ىذا داخل فيو مع استقامة الظاىر ،وما شابو ذلك ،وظيور أثر الطاعة عمى المطيعين

وذلك في  ،كالم عمى ىذه القضية عمى وجو االختصاصغير ذلك، وفي ىذا الموضع من سورة الفتح يأتي ال
، إن الكثيرين يظنون أن المقصود بيذه الصفة ىو ما {ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }: -تعالى-قولو 
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وليذا لربما تكمف بعضيم ذلك بمزيد من ضغط جبيتو  ؛يظير في جبين اإلنسان من أثر السجود من سواد ونحوه
ليظير ذلك األثر فيو، ولربما بمغ األمر ببعض الناس أنو يضع لونًا أو شيئًا من أجل أن يبدو  ؛عمى األرض
 .بيذه الصفة

 ،ويعمم أعماليم من طول صالة بالميل ونحو ذلك ،ىو الذي يعمم أحوال العباد ومقاصدىم -تبارك وتعالى-اهلل و 
جد ىذا األثر بسبب كثرة العبادة وكثرة السجود فال شك أنو أمارة عمى خير، وأما إن جاء ذلك من لكن إن وُ 

ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن }: -جل جاللو-التكمف فإن ذلك يكون مذمومًا، لكن المقصود ىنا أن نعمم المراد بقولو 
  .في ىذه اآلية؟ -رضي اهلل تعالى عنيم-، ماذا قال السمف {َأَثِر السُُّجودِ 

ضيئة مشرقة من م ،بأن ذلك في يوم القيامة في اآلخرة وليس في الدنيا، بحيث تكون وجوىيم منيرةمنيم من قال 
 .(9)ة والتحجيلأخبر أنو يعرف أمتو بالُغر   -صمى اهلل عميو وسمم-أثر السجود، والنبي 

فال  ،وذلك يكون في األطراف من آثار الوضوء ،والُغرة ما يكون في الوجو أو في الجبين من البياض، والتحجيل
  .موجودة في اآلخرة ُيعرفون بيا من بين سائر الناس السيماشك أن ىذه 

نيا في يوم إ" :يقول -رحمو اهلل-الزىري  ،إن ذلك في الدنيا، وىذا قول الجميور :ومن أىل العمم من قال
، لكن بماذا فسروىا؟ جاءت عباراتيم متقاربة، ابن (4)"في الدنيا" :وعامة أىل العمم سمفًا وخمفًا يقولون ،(5)"القيامة
الحسن من سيما المؤمن كما  فإن السمت ؛، وىذا صحيح(3)"السمت الحسن"يقول:  -رضي اهلل عنيما-عباس 
 .سيأتي

بما يظير عمييم  ،{ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر السُُّجودِ }ومنيم من عبر كمجاىد عن ذلك بالخشوع والتواضع، 
 .(6)من الخشوع والتواضع
: إن لمحسنة نورًا في الوجو، وسعة في الرزق، ومحبة في -وىو يرجع إلى ما سبق أيضاً -ومنيم من فسره بقولو 

ن لم يعمموا حالو وعممو في السر، يأسر القموب وتحبو وتقبل عميو،  ،قموب الخمق، فالمطيع إذا رآه الناس أحبوه وا 
إذا رآه الناس أبغضوه وشنئوه ونفرت قموبيم منو وما أطاقوه بحال من األحوال وىم ال يعممون  كما أن العاصي

وال حاجة لذكره  ،حالو في السر، وقد ذكرت كالمًا البن الجوزي في الكالم عمى أعمال القموب يرجع إلى ىذا
 .ىنا

يعني: ما يظير عمييم من أثر  ،(7)"الرجل بالميل اصفر وجيو بالنيار إذا سير"ومنيم من قال كالضحاك: 
 .اإلجياد في العبادة
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، وفسره سفيان (9)، وابن ُجريج فسر ذلك بالوقار(8)"بالنيار وجيو حسن بالميل صالتو كثرت من"وقال بعضيم: 
ما ": -رضي اهلل تعالى عنو-، وىكذا أيضًا ما قالو عثمان (12)وظيور األنوار عميو ،الثوري بالبياء في الوجو

 .(11)"وفمتات لسانو ،سريرة إال أظيرىا اهلل عمى صفحة وجيوأسر أحد 
ذا أشرق القمب  ،فاإلنسان ال يستطيع أن ُيخفي شيئًا، فإن ىذه الوجوه مرآة لمقمب إذا أظمم القمب أظمم الوجو، وا 

 واستنار أشرق الوجو واستنار، وذلك يكون في الدنيا كما يكون في اآلخرة.
إن )): -صمى اهلل عميو وسمم-مرفوعًا إلى النبي  -رضي اهلل عنيما-وكذلك أيضًا ما جاء عن ابن عباس 

، وىو حديث حسن (19)((واالقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة ،والسمت الحسن ،اليدي الصالح
كما ىو الحال بالنسبة ألىل اإلسناد، وكثير من الناس يتساىل في مثل ىذا، لربما ال يظير بصورة الئقة 

ره، وأن مخبره المروءات فيفرط في ذلك كثيرًا، ولكن ينبغي أن يعمم اإلنسان أن مظير اإلنسان يؤثر في مخب
 بال مرية. ل ذلك يظير عميو ما في قمبو جميًّاو وحركاتو ومشيتو ومعاممتو، كيظير عمى حالو وزي

والمباس الالئق  ،والتؤدة ،والوقار ،وما يقيميا من ُحسن السمت ،ينبغي لمناس أن يحفظوا المروءات :وليذا أقول
أو  ،أو الجيالة ،أو الغفمة ،وال يصمح أن يخرج الرجل أو المرأة بمباس أىل الفجور ،الذي يميق بأىل المروءة

اهلل رضي -  ى عمى ذلك األوالد والبنات منذ نعومة أظفارىم، والصحابة فياء ونحو ذلك، وينبغي أن ُيرب  الس
 إلييم نظر من فكل، وحُسنت أعماليم ،خُمصت نياتيم"كما يقول الحافظ ابن كثير:  -تعالى عنيم وأرضاىم

-ُحسن الظاىر مع ُحسن الباطن، كما قال اإلمام مالك  ،، اجتمع ليم ىذا وىذا(15)"وىدييم سمتيم في أعجبوه
يقولون: واهلل إن  ،الذين فتحوا الشام -اهلل عنيمرضي -بمغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة ": -رحمو اهلل

عميو الصالة -الصة أصحاب المسيح والحواريون ىم خاصة وخ، (14)"ىؤالء خير من الحواريين فيما بمغنا
 .والسالم

يحتاج اإلنسان أن يقف عندىا، ويعمم أيضًا أن التكمف ال ُيجدي عنو شيئا، ميما حاول  فأقول: ىذه معانٍ 
اإلنسان أن يتصنع شيئًا ليس عميو حالو وعممو في السر فإن اهلل يفضحو، ميما حاول اإلنسان أن يتزين لمناس 

يمان و  ،بعمل ظاىر أو بقول حسن أو نحو ذلك إن لم يكن ذلك مستمدًا من عمل صحيح  -عز وجل-ى هلل تُقوا 
وتنقية  -عز وجل-وأن يعمم أن إخالص العمل هلل  ،درك ىذه المعانيفينبغي لإلنسان أن يفإن اهلل ييتكو والبد، 
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والسير عمى منياجو ظاىرًا وباطنًا أن ىذا  ،-صمى اهلل عميو وسمم-السرائر والعمل عمى اتباع السنة سنة النبي 
 وال يتكمف اإلنسان شيئًا ليس لو. ،رةىو طريق الفالح في الدنيا وفي اآلخ

، ما سبق ىو صفتيم في التوراة، ثم ذكر صفتيم [99الفتح:] {َذِلَك َمَثُمُيْم ِفي التَّْورَاةِ }قال:  -عز وجل-ثم إن اهلل 
َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَوى َفآَزَرُه  } ،راخو، أو أخرج أطرافو، يعني أخرج ف  [99الفتح:] {َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأهُ }في اإلنجيل: 

آزر فراخو،  ،آزر أطرافو ،، الزرع آزر ىذا الشطأ{َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمظَ }، آزره بمعنى قواه، [99الفتح:] {َعَمى ُسوِقوِ 
  .، اشتد وقوي{َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمظَ }ت ىذا الزرع، أو الف راخ ىي التي قو   ،ن ىذه األطرافإ :وقيل بالعكس

رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِيمُ َفاْسَتَوى } يعني المزارعين الذين يعرفون  "يعجب الزراع"، [99الفتح:] {اْلُكفَّارَ  َعَمى ُسوِقِو ُيْعِجُب الزُّ
-، ىذه صفة أصحاب محمد {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }والالم ىنا تعميمية،  {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }قيمة ىذا الزرع وقدره، 

بدأ قمياًل لم يدخل فيو إال الواحد بعد الواحد، ثم بعد ذلك كان  ،منذ أن بدأ اإلسالم -عميو وسممصمى اهلل 
ضئياًل قمياًل ثم يزداد شيئًا بعد شيء حتى يصل  وكالقمر في أول ىالل الشير، يبدوكالشمس في بداية بزوغيا، 

كما  -صمى اهلل عميو وسمم-، فالكفار يغتاظون من ىؤالء، فأصحاب محمد {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }إلى الكمال، 
أنو ومنيا  ،يزيدون وال ينقصون، وليذا سأل ىرقل، سأل أبا سفيان السؤاالت المعروفة -عز وجل-وصفيم اهلل 

  .(13)، فأخبر أن ىذا ىو اإليمان حتى يتم"ىل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون"سألو عن ىذه القضية: 
فيظير عمى سائر األديان،  ،واإلسالم في اتساع حتى يكتمل ،في زيادة -صمى اهلل عميو وسمم-فأصحاب محمد 

ويسبونيم  ،أن أولئك الذين يمعنون الصحابة -رحمو اهلل-، وانتزع منيا اإلمام مالك {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }قال: 
 -عز وجل-في رواية عنو أنيم كفار؛ ألن اهلل  ،ويذمونيم أو يكفرونيم ،ويقعون في أعراضيم ،يظون منيمغويت

فيو من الكفار بنص  -صمى اهلل عميو وسمم-، فقال: كل من غاظو أصحاب محمد {اْلُكفَّارَ  ِلَيِغيَظ ِبِيمُ }قال 
ويتأسى  ،ويعظميم ،جميموي ،حبيم، وأما المؤمن في-رحمو اهلل تعالى-، ىذه رواية عن اإلمام مالك (16)القرآن
فيكون ذلك  ،فيم الذين نقموا لنا ىذا الدين، فإذا ُطعن فييم فإن ذلك الطعن يرجع إلى ذلك النقل الذي نقموه ،بيم

  ىدمًا لإلسالم من أصولو.
، -صمى اهلل عميو وسمم-وأن يحشرنا معيم تحت لواء محمد  ،محقنا في زمرتيمأن ي -تبارك وتعالى-فاسأل اهلل 
  سن عبادتو.وح ،وشكره ،ننا عمى ذكرهيعوأن ي ،ا ويجبر كسرنا ويقوي ضعفناوأن يرحمن

واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا  ،مبتالنا وعاف   ،مرضانا الميم ارحم موتانا واشف  
 وعمى آلو وصحبو. ،محمد

                                                           

 وبرقم ،(8) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول إلى الوحي بدء كان كيف الوحي، بدء كتاب البخاري، أخرجو - 13
 بعضا بعضيم يتخذ ال وأن والنبوة، اإلسالم إلى الناس -وسمم عميو اهلل صمى- النبي دعاء باب والسير، الجياد كتاب ،(9941)

 برقم اإلسالم، إلى يدعوه ىرقل إلى -وسمم عميو اهلل صمى- النبي كتاب باب والسير، الجياد كتاب ومسمم، اهلل، دون من أربابا
(1775.) 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النجم سورة من 41 اآلية إلى 2 اآلية من

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

 -عز وجل-ما جاء في صدر سورة النجم، فاهلل  -تبارك وتعالى-من اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 
ير بيذا شتُ ويتجو ذلك إلى ما ا ،أقسم بو وأطمق -تبارك وتعالى-اهلل  "والنجم"، [1النجم:] {َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى}يقول: 

ن قال من قال من السمف بأن المراد بالنجم ىو النبات الذي ال ساق لو،  وبعضيم االسم وىو النجم المعروف، وا 
، واحتج لو -رحمو اهلل-ىو ما ينزل من القرآن؛ ألن القرآن نزل ُمنجمًا، وىذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم  :يقول

 {ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي ُيوَحى* اْلَيَوى  َوَما َيْنِطُق َعنِ * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى }بما بعده من قولو تعالى: 
، فكان يقول بأن ذلك جميعًا يتعمق بالوحي، واألقرب الذي عميو الجميور من المفسرين وىو اختيار [4-2النجم:]

 :وقالوا ،(1)رياالنجم المعروف، وخصو بعضيم بالث   أن المقصود بالنجم ىو -رحمو اهلل-كبير المفسرين ابن جرير 
ذا أطمقوا النجم قصدوه ،العرب دإنو األشير عن  ،ولكن ىذا ال دليل عميو، فالنجم يصدق عمى النجم مطمقاً  ،وا 

 ريا.ومن ذلك الث  
 .، بعضيم يقول: لمغروب[1النجم:] {َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى}

عز -: إذا ىوى ُيرمى بو وُيرجم الشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال اهلل -وىو األقرب-وبعضيم يقول 
ُدُحورًا َوَلُيْم *  اأَلْعَمى َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنبٍ  َّل َيسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمَلِ * َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِرٍد }: -وجل

َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا َوَلَقْد }، ويقول: [11-7الصافات:] {ِإَّلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُو ِشَياٌب ثَاِقبٌ * َعَذاٌب َواِصٌب 
َما }، فالحاصل أن اهلل أقسم بالنجم في ىذه الحال إذا ىوى، قال: [5الممك:] {ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْمَناَىا ُرُجوًما ِلمشََّياِطينِ 

وما "ما ذىب عن الحق والصواب،  "ما ضل"، [3-2النجم:] {اْلَيَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ * َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى 
نما ىو ُميتد   ،أي: أنو لم يحصل لو غواية "غوى  -عز وجل-فاهلل  ،الُيدى الكامل -عميو الصالة والسالم- وا 

 َوَما َيْنِطُق َعنِ }قولو:  : وما ينطق باليوى، فإن، وما قال[3النجم:] {اْلَيَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ }يؤيده بالوحي، قال: 
وما ينطق باليوى؛ ألن الذي ال يصدر عن اليوى ال يمكن أن ينطق بو، ـ: ، أبمغ من التعبير ب[3النجم:] {اْلَيَوى

، [3النجم:] {اْلَيَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ }، وليذا قال: ؟فنفى عنو أن يكون صدور ذلك من ىوى، فكيف ينطق باليوى
عميو الصالة -، وىو جبريل [5-4النجم:] {َمُو َشِديُد اْلُقَوىَعمَّ * ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي ُيوَحى }باليوى،  :وما قال
، [97البقرة:] {ُقْل َمْن َكاَن َعُدوِّا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى َقْمِبَك ِبِإْذِن المَّوِ }: -عز وجل-، كما قال اهلل -والسالم
وُح اأَلِميُن }وقال:   ا.فسر بعضو بعضً ، فالقرآن ي[194-193الشعراء:] {َعَمى َقْمِبكَ * َنَزَل ِبِو الرُّ
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-    أي: قوة وشدة في الخمق، وقد رآه النبي  "رةذو م  "، [6-5النجم:] {ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى* َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى }
الرأي، ، أي: حصافة في "رةذو م  "فق، لو ستمائة جناح، وبعضيم قال: سادًّا ما بين األ -صمى اهلل عميو وسمم

، وىذه المعاني جميعًا (2)ورة حسنةصف، والحافظ ابن القيم فسره بأنو ذو مرة، أي: وىذا قال بو كثير من السم
مق، مع القوة مق، وُحسن الخ  موصوف بذلك جميعًا، كمال الخ   -عميو الصالة والسالم-كميا صحيحة، فجبريل 

 مبشر.لما ليس  -كما ىو معموم-والشدة وحصافة الرأي والنظر وما أشبو ذلك، فالمالئكة ليم من الكماالت 
صمى اهلل عميو -أي: جبريل، عمم النبي  "موعم  "، ىذا موضع الشاىد وما بعده، [6النجم:] {ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى}

، من [6النجم:] {ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى}، -عميو الصالة والسالم-ىذا من صفة جبريل  "ذو مرة "شديد القوى، -وسمم
فق، ما نزل بالوحي ارتفع في األبعد -عميو الصالة والسالم-الذي استوى؟ بعضيم يقول: استوى، أي: جبريل 

 -ى اهلل عميو وسممصم-عمى كرسي بين السماء واألرض، نزل إلى النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-وقد رآه النبي 
 .فعممو ثم بعد ذلك ارتفع، فاستوى، أي: عال وارتفع، وىذا أحد معاني االستواء

، -صمى اهلل عميو وسمم-، استوى، أي: النبي -صمى اهلل عميو وسمم-وبعضيم يقول: ذلك حينما ُعرج بالنبي 
 .عميو الصالة والسالم-ارتفع مع جبريل 

إن الذي  :، وىذا عمى ىذا المعنى إذا قمنا-عميو الصالة والسالم-، يعني: جبريل [7النجم:] {َوُىَو ِباألُُفِق اأَلْعَمى}
فيو تفريق الضمائر، واألصل توحيد مرجع الضمائر قدر  -صمى اهلل عميو وسمم-استوى وارتفع ىو النبي 

ارتفع بعدما أوحى  -والسالمعميو الصالة -أن الذي استوى ىو جبريل  -واهلل أعمم-ولذلك فإن األقرب  ،اإلمكان
 فكل ذلك من صفة جبريل. ،-صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي 

 {ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى}، [11-8النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى*  َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى* ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى }قال: 
؛ ألن اهلل قال بعده: -سبحانو وتعالى-، من الذي دنا فتدلى؟ من الناس من يفيم أن المراد بذلك ىو اهلل [8النجم:]
حتى  -صمى اهلل عميو وسمم-من نبيو  -عز وجل-، قالوا: اقترب اهلل [11النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}

ن قال بو قميل من السمف إال أن القول الذي عميو كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ىذ ا وا 
وىو الذي ال ينبغي العدول عنو أن الذي دنا فتدلى ىو  ،اإلجماع -رحمو اهلل-بل نقل عميو الدارمي  ،الجميور
هلل، وىذا الشاىد ، وليس ذلك من دنو ا-صمى اهلل عميو وسمم-، دنا من النبي -عميو الصالة والسالم-جبريل 
لئال تُفيم اآلية عمى المعنى اآلخر، دنا جبريل فتدلى، دنا ثم ازداد في الدنو، وابن  ؛نبو عميوأردت أن أالذي 
فييا تقديم وتأخير، واألصل في الكالم الترتيب إال لدليل يوجب القول  :يقول: تدلى فدنا، يقول -رحمو اهلل-جرير 

 .بالتقديم والتأخير
يعني: عمى قدر قوسين،  "قاب قوسين"أي: جبريل،  "فكان"، [9-8النجم:] {َقاَب َقْوَسْينِ  َفَكانَ * ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى } 

والقوس بعض أىل العمم يقول: ىو من المقبض إلى طرف القوس، يعني: ممكن أن نقول النصف من المقبض 
 .إلى الطرف ىذا قوس، ومن المقبض إلى الطرف اآلخر قوس آخر، فيكون قاب قوسين

 .يقول: القوس من طرفو إلى طرفو، فعمى ىذا يكون القوسان أوسع من ىذاوبعضيم 
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، الشاىد أنيا مسافة إلى رأسو ،التي يوضع فييا السيم إلى رأس السيم -كبد القوس-وبعضيم يقول: من الكب د 
ىنا ليست لمشك؛ ألن اهلل  "أو أدنى"أو أقل،  }َأْو َأْدَنى{، يعني: عمى قدر قوسين [9النجم:] {َفَكاَن َقابَ } قريبة جدًّا

نما مثل  -عز وجل- عز -و في القرآن كيف تفيمو؟ كما قال اهلل إذا رأيت  ىذا يعمم دقائق األشياء ومثاقيل الذر، وا 
، ىل ىذا [147الصافات:] {َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيِزيُدونَ }: -صمى اهلل عميو وسمم-عن يونس  -وجل

  .لمشك؟
   .[147الصافات:] ؟{َأْو َيِزيُدونَ }اهلل يعرف قدرىم تمامًا فمماذا قال: 

 .ىنا بمعنى بل يزيدون "أو"بعض أىل العمم قال: إن 
-لموسى وىارون  -عز وجل-كما قال اهلل  ،خاطبىذا جرى فيو الخطاب بحسب نظر الموبعضيم يقول: إن 

، واهلل يعمم [44طو:] {َفُقوَّل َلُو َقْوًَّل َليًِّنا َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى}لما أمرىما بدعوة فرعون:  -عمييما الصالة والسالم
نما الذي يقع لو ال ،تأتي بمعنى الترجي "لعل"أنو لن يتذكر ولن يخشى، مع أن  ترجي ىو من ال يعمم عواقب وا 

َلَعمَُّو }م الغيوب، فيكون ىذا فيو عال -عز وجل-األمور، تقول: لعل المطر ينزل، لعل المسافر يقدم، أما اهلل 
من أجل أن يتذكر  :ىنا بمعنى التعميل أي "لعل"كما، إال إذا ُفسرت ، أي: عمى رجائ[44طو:] {َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى

   .تجدون مثل ىذا في القرآن، فما المراد بو؟ ىل المراد بو الشك؟ :أو يخشى، وىو أحد معانييا، الشاىد
نما المراد بو  قال بحسب أو أن ذلك ي ،، بمعنى بل أدنى[9النجم:] {َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}الجواب: ال، وا 

قاب قوسين أو أدنى، لو نظر إلى ىؤالء الذين ُبعث إلييم يونس  :نظر الناظر منكم، بمعنى لو نظر إليو يقول
أو يزيدون، بحسب الناظر، أما اهلل فيعمم عددىم، فيذه  ،ألف فإنو يقول: مائة -صمى اهلل عميو وسمم-بن متى 

 .من وجوه االستعمال والتعبير في القرآن الكريم
، أوحى جبريل إلى عبده، أي: [11-9النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى*  َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}فينا: 

عيد الضمير إلى غير مذكور ثقة منيا بفيم ولكن العرب ت ،اهلل لم يرد لو ذكر، مع أن -عز وجل-إلى عبد اهلل 
نما ىو عبد هلل، وليذا قال: -عميو الصالة والسالم-، فيو ليس بعبد لجبريل ىالسامع إذا كان المعنى ال يخف ، وا 

  أبيم ىذا الذي أوحاه تفخيمًا وتعظيمًا. ،، وأبيمو ىنا[11النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}
واإلنسان  ،ما رأتو عينو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ب قمبُ ، لم ُيكذ  [11النجم:] {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى}ثم قال: 

أحيانًا يرى أمورًا عجيبة ىائمة ولكنو قد يتيم بصره، يقول: ال يمكن، لربما صورت لي األشياء بغير حقيقتيا، 
الذي ىو - ب القمبُ لربما كنت في حال من االنبيار والذىول، فرأيت األمور بغير صورتيا الحقيقية، قد ُيكذ  

-11النجم:] {َوَلَقْد َرآهُ *  َأَفُتَماُروَنُو َعَمى َما َيَرى* َب اْلُفَؤاُد َما رََأى َما َكذَ }ىنا ال،  ،فيتيم النظر العين   -العقل
 {ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَيى}، أي: مرة أخرى، [13النجم:] {َنْزَلًة ُأْخَرى}، -صمى اهلل عميو وسمم-، يعني: جبريل [13
رضي -، وليذا فإن المرة األولى ىذه التي تحدث اهلل عنيا ىي حينما نزل عميو كما جاء عن عائشة [14النجم:]

صمى اهلل -ىل رأى النبي  ،ما قال ليا مسروق: يا عائشةحين، (3)"ما بين األُفق سادًّا ،رآه في أجياد": -اهلل عنيا
وفييا قولو:  ،ثم قرأ عمييا ىذه اآليات ،شعري مما قمت، فقال: ال تعجمي عمي   ربو؟ فقالت: لقد قف   -عميو وسمم

                                                           

 ما لو غفر األخرى إحداىما فوافقت آمين :السماء في والمالئكة آمين: أحدكم قال إذا باب الخمق، بدء كتاب البخاري، أخرجو - 3
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من "، وقالت: (5)"لو ستمائة جناح رأى جبريل  ": قال ابن مسعود، (4)[11النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}
رأيت ))قال:  -اهلل عميو وسممصمى -، والنبي (6)"رأى ربو فقد كذب -صمى اهلل عميو وسمم-حدثكم أن محمدًا 

رضي -ربو، وما ُنقل عن ابن عباس  لم ير   -صمى اهلل عميو وسمم-، فالنبي (8)((ى أراهأن   اً نور ))، وقال: (7)((نوراً 
، رآه بقمبو وذلك بالعمم ومعرفة كماالتو (9)أنو رأى ربو المقصود بو أنو رآه بقمبو ال بعين رأسو -اهلل عنيما

  .جل جاللو-وما يميق بو وما ال يميق  ،ذلكوأوصافو وما إلى 
، سدرة المنتيى ينتيي إلييا ما ُيرفع إلى السماء، [14-13النجم:] {ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَيى* َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى }

لو حد ووقف  ُحد   -عميو الصالة والسالم-ما وراءىا، وجبريل عمم الخالئق فال يعرفون شيئًا ع ينتيي إلييا :وقيل
 .ولم يستطع في ليمة المعراج أن يجاوزه، وىو أعظم المالئكة ،عنده

رحمو -، قيل: تأوي إلييا أرواح الشيداء، وىذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم [15النجم:] {ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى}
جنة المأوى أنيا اسم من أسماء الجنة، فيأوي إلييا من  أن -واهلل أعمم-، وقيل: يأوي إلييا آدم، واألقرب -اهلل

، رأى من التياويل [16النجم:] {ِإْذ َيْغَشى السِّْدَرَة َما َيْغَشى}مأوى، ثم قال:  ،لو دخوليا -عز وجل-كتب اهلل 
ما تجاوز  "طغى وما"، ما مال عن ىدفو المرئي، [17النجم:] {َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى}وأمورًا عجيبة عظيمة، 

نما نظر فقط  الحد وما نظر إلى أشياء فوق ما ُحد   * َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى }ما قدر اهلل لو أن يراه، إلى لو، وا 
  .، أي: رأى من اآليات العظام[18-17النجم:] {َلَقْد رََأى ِمْن آَياِت َربِِّو اْلُكْبَرى

: -صمى اهلل عميو وسمم-عن موسى  -عز وجل-كما قال اهلل من آيات ربو اآلية الكبرى،  وبعضيم يقول: رأى
 {َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناتٍ }، مع أن اهلل قال: ، وىي العصا[21النازعات:] {َفَأرَاُه اآلَيَة اْلُكْبَرى}
 {ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى}قال:  -عز وجل-، إلى آخره، فالشاىد ىنا أن اهلل ، وأعظم ىذه اآليات كانت العصا[111اإلسراء:]
، ليس لمشك، فاهلل يعمم مقدار ذلك تمامًا بال زيادة [9النجم:] {َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}، ىذا جبريل، [8النجم:]

نما وج   ،وال نقصان  أعمم.، واهلل تعالى ذلك من العربية ما ذكرتُ  وُ وا 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد
 أجمعين، أما بعد: 

 :-وتعالى تبارك -ما جاء في سورة النجم من قولو  -عز وجل-فمن اآليات التي قد ُتحمل عمى غير مراد اهلل 
 {وا ِباْلُحْسَنىَوِلمَِّو َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا ِبَما َعِمُموا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسنُ }
 .[ٕٖالنجم:] {َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ الَِّذيَن }، ثم وصف ىؤالء الذين أحسنوا فقال: [ٖٔالنجم:]

 كبائر اإلثم [ٕٖالنجم:] ؟{الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ }: -تبارك وتعالى-فما المراد بقولو 
أو  ،عميو بالنار -عز وجل-أنو كل ذنب توعد اهلل  -تعالى أعممواهلل -يعني: الذنوب الِكبار، وضابط الكبيرة 

، الفواحش [ٕٖالنجم:] {َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش }أو لعن فاعمو أو نحو ذلك، ىذه كبائر الذنوب،  ،رتب عميو حدًّا
ل فاحش، وىذا فاحش، فيقال: ىذا ما :م وفُحش، والعرب تقول لمشيء الكثير أو الكبيرظُ في أصميا كل ذنب ع

 .دم فاحش، وىذا قول فاحش، وىذا فعل فاحش، ونحو ذلك
 ائر وىو الزنا وما في معناه، واهللطمق في غالب االستعمال عمى نوع من الكبذنوب الِعظام يقال ليا فاحشة، ويفال
 َوَّل َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمنَ }، ويقول: [ٕٖاإلسراء:] {َوَّل َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشة  }يقول:  -عز وجل-

فأطمقو عميو، وفي  ،، نكاح زوجات اآلباء[ٕٕالنساء:] {النَِّساِء ِإَّلَّ َما َقْد َسَمَف ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشة  َوَمْقت ا َوَساَء َسِبيل  
، [ٓٛاألعراف:] {َأتَْأُتوَن اْلَفاِحَشةَ } قولو:األول أطمقو عمى الزنا، فمن أىل العمم من يقول: إن الفاحشة كما في 

  .يعني: الزنا وما في معناه
فة بأل فيي فيذه فاحشة، فبعضيم يقول: الفاحشة إذا جاءت معر   -أعزكم اهلل-طية والمقصود بو ىنا فعل المو 

ذا جاءت ُمنك   ذا جاءت مقيدة بالبيان كما قال اهلل  -فاحشة-رة الزنا وما في معناه، وا  -   فيو الذنب العظيم، وا 
َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف َلَيا اْلَعَذاُب } :أميات المؤمنين في آية األحزاب مخاطًبا -عز وجل

التطاول عمى األحماء، وقيل غير  :ىي عقوق الزوج، وقيل :، فالفاحشة الُمبينة ىنا قيل[ٖٓاألحزاب:] {ِضْعَفْينِ 
طمق ذلك فالفاحشة كل ذنب عظيم وغالب ما ي ،لكن ال دليل عميو ،ذلك، الشاىد أن ىذا قال بو بعض أىل العمم

، من ىم؟ -يعني الجنة-يم بالحسنى يسيجز عن ىؤالء الذين  -عز وجل-عمى الزنا وما في معناه، فينا قال اهلل 
نحو ربع قرن سمعت أستاذًا ، ما ىذا الممم؟ قبل [ٕٖالنجم:] {َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن }

 زالت تُقرقر في ، يعني: يزني مرة واحدة، فيذا ال إشكال فيو، يزني مرة واحدة، وال"إال الممم"يقول لطالبو:  جامعيًّا
، يقول ؟!يقول ىذا الكالم ولشباب يتوقدون شيوة وقوة وحيوية وفتوة كيفواليوم أتحدث عنيا، نفسي إلى اليوم، 

ن كان قد ُسبق إليو، فالذي عميو يعني: أن يزني مرة واحدة في الع ،"إال الممم"ليم:  مر، فيذا قول غير صحيح، وا 
ومعنى االستثناء المنقطع أن المستثنى الممم ىنا ليس  : أن ىذا االستثناء منقطع،"إال المممفي "عامة أىل العمم 



 ،ةبإال ثوبًا، فالثوب ليس من الكتب، وصل الرجال إال حقي ستثنى منو، تقول: وصمت الكتبُ من جنس الم
تفسير -االستثناء المنقطع، فيو بمعنى لكن، فينا عمى ىذا التفسير  :فالحقيبة ليست من الرجال، فيذا يقال لو

منيم، الممم يقع، ، يعني: لكن الممم يقع [ٕٖالنجم:] {لَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَّلَّ المََّممَ ا} -الجميور
أيأتي  ئلسُ  حينما -صمى اهلل عميو وسمم-النبي و طمق ىذه الكممة عمى معنى الدنو والمقاربة، والممم: العرب ت

ما الفقر أخشى عميكم ولكن أخشى أن تُفتح عميكم واهلل ))وقال:  ،الخير بالشر؟ لما تخوف عمى أمتو من الدنيا
صمى اهلل عميو -، الشاىد: أن رجاًل قام وسأل النبي (ٔ)((الدنيا فتنافسوىا كما تنافسوىا فتيمككم كما أىمكتيم

-، فسكت النبي ؟تأتينا بالشر دنياال ىذه ،ىذا الخير ،ىذا المال، ؟أيأتي الخير بالشر ،قال: يا رسول اهلل -وسمم
ن مما أنبت الربيعُ ))ثم بعد ذلك سأل عن الرجل فقال:  ،-صمى اهلل عميو وسمم قتل لي   إن الخير ال يأتي بالشر، وا 

 .، إلى آخر الحديث(ٕ)((إال آكمة الُخضرة أو ُيممّ  ،بطاً ح  
فاخ بطن الدابة من كثرة ط انتب  ، الح  ((بطاً ح   ليقتلُ ))النباتات الجميمة الخضراء  من ىذه، ((مما أنبت الربيعُ ))

صيبيا البشم، يعني: يستطمق بطنيا أو ينحصر فال يخرج منو شيء، الميم أنيا تموت، وليذا بعض األكل في
لغة عربية فصيحة  ط، وىذه دعوة خطيرة، فييب  النساء تدعو عمى ولدىا إذا لوث ببولو أو نحو ذلك تقول لو: ح  

قارب يوشك أن يقتل، فالعرب ، أي: ي((ليقتل حبطًا أو ُيمم))ىذا معناىا، فيي تدعو عميو باليالك، الشاىد: 
 .تطمقو عمى الدنو والمقاربة

 ، ما المراد بالممم في اآلية؟ [ٕٖالنجم:] {ِإَّلَّ المََّممَ }
الذي عميو عامة أىل العمم سمفًا وخمفًا أنيا الذنوب الصغار التي دون الكبائر، فيذا الذي عميو المحققون، ومن 

رضي اهلل -ما رأيت أشبو بالممم مما قال أبو ىريرة ": -رضي اهلل عنيما-أحسن ما قيل فيو ما قالو ابن عباس 
، ةدرك ذلك ال محالالزنا فيو مآدم حظو من  عمى ابنتب إن اهلل ك)): -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  عن، -عنو
ذنان تزنيان وزناىما السمع، واليدان تزنيان وزناىما البطش، والرجالن تزنيان ينان تزنيان وزناىما النظر، واألفالع

حرم بالسمع زنا، ا يحصل لإلنسان من االستمتاع الم، فم(ٖ)((وزناىما المشي، والفرج ُيصدق ذلك أو يكذبو
أن والنظر زنا، والممس زنا، والمشي إلى ىذه األمور التي ال تميق زنا، الذي يذىب إلى األسواق يمشي من أجل 

عمى ابن  ُكتب)) :يتتبع النساء وينظر إلى النساء ونحو ذلك وأماكن االختالط فعمو ىذا يدخل في ىذا الحديث
صمى -، ىذا ىو الممم، ما دون الكبائر، وىو الذي قال فيو النبي ((ةدرك ذلك ال محالآدم حظو من الزنا فيو م

                                                           

 برقم والرقائق، الزىد كتاب ومسمم، ،(ٖٛ٘ٔ) برقم الحرب، أىل مع والموادعة الجزية باب الجزية، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
(ٕٜٙٔ.) 

 ".الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(ٚ٘ٔٔٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٕ

 آدم ابن عمى درقُ  باب القدر، كتاب ومسمم، ،(ٖٕٗٙ) برقم الفرج، دون الجوارح زنا باب االستئذان، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٕٚ٘ٙ) برقم وغيره، الزنا من حظو



-، فيذه اهلل (ٗ)((الكبائر غش  تُ  لم ما بينين، لما كفارة الجمعة، إلى والجمعة الخمس، الصالة)): -اهلل عميو وسمم
 .يغفرىا إذا اجتنبت الكبائر -عز وجل
 يوم كل منو يغتسل أحدكم بباب نيرا أن لو أرأيتم))وعن أثره: عن الوضوء  -صمى اهلل عميو وسمم-وأخبر 
أن اإلنسان إذا )): -صمى اهلل عميو وسمم-، وكذلك في الحديث اآلخر الذي يذكر فيو النبي (٘)((..مرات خمس

، فيذا كمو من الممم، فاهلل واسع المغفرة، يغفر (ٚ)الخطايا ، كل ىذا، وبالمصافحة أيضًا تتحاتّ (ٙ)((..غسل يديو
ال يوجد "ل بأنو يكبائر، وليذا قإلى صر عمييا؛ ألن اإلصرار عمييا يحوليا ىذه الصغائر بشرط أن ال يلو مثل 
أن اإلنسان إذا نظر إلى عظمة من عصى  -رحمو اهلل-بذلك كما وجيو الحافظ ابن القيم المقصود ، و (ٛ)"صغيرة

ال ال شك أن الذنوب منيا ما(ٜ)فإن ذلك ليس بصغير بيذا االعتبار ىو صغائر ومنيا ما ىو كبائر، وىذه  ، وا 
 .اآلية تدل عمى ذلك داللة واضحة، وكذلك األحاديث الصحيحة الُمخرجة في الصحيحين وغيرىما

، ما قارفوه وقاربوه وواقعوه [ٕٖالنجم:] {ِإَّلَّ المََّممَ }وبعض السمف فسر الممم بما فعموه ووقع منيم في أيام الجاىمية 
ما قبمو، لكن ىذا القول ضعيف، يكفييم  واإلسالم يجبّ  ،الفواحش والكبائر في أيام الجاىميةمن ىذه األعمال من 

زين لنفسو مقارفة ، فميس ألحد أن يإسالميم ليمحو كل ما قارفوا قبمو ما لم يكن منيم إصرار، فيذا ىو المعنى
، ونحن ال زلنا نسمع إلى ىذا اليوم [ٕٖنجم:ال] {ِإَّلَّ المََّممَ }يقول:  -عز وجل-إن اهلل  :ويقول ،الفواحش والكبائر

المرأة من زوجيا ونحو ذلك أنو يقارف بعض ىذه األمور الكبار من شرب  ولربما ،من يشتكي من بعض من يراه
ويحتج بمثل ىذه النصوص،  ،ليقارف بعض الفواحش ؛سافر ىنا وىناكأو مراىقة متأخرة تحصل لو في ،سكرلمم

َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُموا َفاِحَشة  َأْو }فسر ذلك عمى أنيا مواقعة الكبيرة قمياًل، أو يحتج بقولو: ، وي[ٕٖالنجم:] {ِإَّلَّ المََّممَ }
آل ] {اوا َعَمى َما َفَعُمو َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َذَكُروا المََّو َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِيْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّلَّ المَُّو َوَلْم ُيِصرُّ 

ن أفسد االحتجاج وأبطمو، ليس ألحد أن يحتج بالنصوص الشرعية عمى فعل مِ  ،اج فاسدج، ىذا احت[ٖ٘ٔعمران:
يجوز أن يحمميا اإلنسان فيم عمى ضوء النصوص األخرى، وال ، فيذه النصوص ت-تبارك وتعالى-ما حرمو اهلل 
  توافق ىواه. عمى معان  

ياكم بما ينفعنا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعمنا ىداة أن ي -تبارك وتعالى-سأل اهلل أو  ،ىذا بصرنا وا 
 ميتدين.
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 ما بينين لما مكفرات رمضان إلى ورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس الصموات باب الطيارة، كتاب مسمم، أخرجو - ٗ
  .عنو اهلل رضي- ىريرة أبي عن ،(ٖٖٕ) برقم الكبائر، اجتنبت

 الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسمم، ،(ٕٛ٘) برقم كفارة، الخمس الصموات باب الصالة، مواقيت كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٚٙٙ) برقم الدرجات، بو وترفع الخطايا، بو ىمح  تُ  الصالة إلى المشي باب

 (.ٕٗٗ) برقم الوضوء، ماء مع الخطايا خروج باب الطيارة، كتاب مسمم، أخرجو - ٙ

 .((سقط إال ذنب بينيما يبق   لم تصافحا إذا والمسممان)): ولفظو ،(ٖ٘٘ٛ) برقم اإليمان، شعب في البييقي أخرجو - ٚ
ِغير ة ال  : "العبارة ىذه بمعنى - ٛ ْصر ار، م ع   ص   أبي وتفسير ،(ٕٔٗ/ ٕ) السمعاني تفسير: انظر ،"االْسِتْغف ار م ع   ك ِبير ة و ال   اإْلِ

 (.ٕٙٙ/ ٖٔ) القرآن مقاصد في البيان وفتح ،(ٔٚٔ/ ٕ) السعود

 (.ٔ٘: ص) الكافي الجواب: انظر - ٜ



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النجم سورة من 93 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،، والصبلة والسبلم عمى رسول اهللالحمد هلل
في سورة النجم بعد أن  -عز وجل-ما قالو اهلل  -تبارك وتعالى-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 

ْبرَاِىيَم الَِّذي * َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى }، يقول اهلل تعالى: ىذكر خبر ذلك الذي أعطى قميبًل وأكد َواِ 
مي ذلك الببلء العظيم بذبح بتُ وترك ما نياه عنو، ومن ذلك أنو ا ،، يعني: فعل ما أمره اهلل بو[63-63النجم:] {َوفَّى

بًل لمدين بفعل المأمورات واجتناب المنييات صار ، فمما كان ُمكم  -عز وجل-ولده فانقاد واستجاب ألمر اهلل 
  .[021النحل:] {ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنتًا ِلمَّوِ }ة أم   -عز وجل-إمامًا وقدوة وجامعًا لخصال الخير فسماه اهلل 

ْبرَاِىيَم الَِّذي َوفَّى* َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى }: -عز وجل-يقول اهلل  :فالشاىد ، ما [63-63النجم:] {َواِ 
َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَف ُيَرى * َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى * َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى } ،حف؟الذي في ىذه الص

 -عمييم الصبلة والسبلم-حف موسى ، الذي في صحف إبراىيم وص[10-63النجم:] {ثُمَّ ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء اأَلْوَفى* 
، يعني: النفس الُمثقمة باألوزار الحاممة لمذنوب ال تحمل [63النجم:] {َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}ىو ما ُذكر بعده، 

-63المدثر:] {ِإَّلَّ َأْصَحاَب اْلَيِمينِ * ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنٌة }: -عز وجل-ذنوب غيرىا، فاألمر كما قال اهلل 
 {اْىَتَدى َفِإنََّما َيْيَتِدي ِلَنْفِسِو َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَمْيَيا َوَّل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َمنِ }، وقال: [63
، وربطو بالعنق؛ ألنو محل [06اإلسراء:] {ِفي ُعُنِقوِ }، أي: عممو، {َوُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ }، وقال: [01اإلسراء:]

د تُقطع جل قك منو إال بمفارقة الحياة، أما اليد فقد تُقطع ويتخمص اإلنسان من القيد الذي فييا، والر  ال انفكا
ِفي ُعُنِقِو َوُنْخِرُج }، أي: عممو، {َوُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ }نق تنفصل الحياة بإبانتو، وينطمق اإلنسان، لكن الع

 {اْقرَْأ ِكتَاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَمْيَك َحِسيًبا}، ا، مفتوحً [06اإلسراء:] {ِكتَاًبا َيْمَقاُه َمنُشورًاَلُو َيْوَم اْلِقَياَمِة 
َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِو }أي: كتاب األعمال،  {َوُوِضَع اْلِكتَابُ }يقول:  -عز وجل-، واهلل [01اإلسراء:]

ِْْمُم َربَُّك َيا َوْيَمَتَنا َماِل َىَذا اْلِكتَاِب َّل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوَّل َكِبيَرًة ِإَّلَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرً َوَيُقوُلوَن  ا َوَّل َي
أي:  {اُن ِإنََّك َكاِدحٌ َيا َأيَُّيا اإِلنسَ }يقول:  -عز وجل-، واهلل [3المجادلة:] {َأْحَصاُه المَُّو َوَنُسوهُ }، [13الكيف:] {َأَحًدا

، فمبلٍق كدحك وعممك، كما أنك ستبلقي أيضًا ربك، فينا قرر اهلل [3االنشقاق:] {ِإَلى َربَِّك َكْدًحا َفُمالِقيوِ }عامل، 
 أنو ال يحمل أحد عبء غيره وأوزار وذنوب اآلخرين.

 -عز وجل-وىذا معنى مقرر في القرآن كما ذكرت لكم بعض شواىده، وقد جاءت بعض اآليات التي ذكر اهلل 
َوَلَيْحِمُمنَّ َأْثَقاَلُيْم َوَأْثَقاًَّل َمَع }: -عز وجل-فييا عن أقوام أنيم يتحممون أعباء وأوزار اآلخرين كما قال اهلل 

، وحينما يدخل الكفار النار [21النحل:] {َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضمُّوَنُيْم ِبَغْيِر ِعْممٍ  َوِمنْ }، وقال: [06العنكبوت:] {َأْثَقاِلِيمْ 
النَّاِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن َّل  وَّلُىْم َربََّنا َىُؤَّلِء َأَضمُّوَنا َفِِتِيْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمنَ َقاَلْت ُأْخرَاُىْم ألُِ } :القادة واألتباع

أن ، الحاصل [63-63األعراف:] {ْخرَاُىْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَمْيَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذابَ َوَقاَلْت ُأوَّلُىْم ألُِ * َتْعَمُموَن 



: -صمى اهلل عميو وسمم-ىو بسبب أنيم أضموا غيرىم، وليذا قال النبي  -عز وجل-عف الذي ذكره اهلل ىذا الض  
 .(0)((وزرىا ووزر من عمل بيا إلى يوم القيامةومن دعا إلى ضبللة فعميو ))

اهلل قال:  ،فالقادة يتحممون مثل أوزار األتباع وال ينقص ذلك من أوزار األتباع شيئًا، وىذا اإلنسان من األتباع
، ومن أحسن ما قيل في تفسيره أن ىؤالء األتباع أيضًا ال يتخمف الواحد منيم من نوع [63األعراف:] {ِلُكلٍّ ِضْعفٌ }

عز -وا أوالدىم عمى الكفر باهلل ئ، فنش  (2)((فأبواه ييودانو)): -صمى اهلل عميو وسمم-تبعة بإضبلل كما قال النبي 
ن كانوا ض ،-عمييم الصبلة والسبلم-ة رسمو حاد  ومحاد تو وم -وجل والذين ال ُيعبأ بيم وال  ،األتباع عفاء منوا 

  شأن ليم.
 {َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}يقول:  -عز وجل-فالشاىد أن ىذه اآليات متوافقة غاية التوافق، المعنى ىنا اهلل 

يقول عن ذلك  -تبارك وتعالى-ال يستطيع أن يمقييا عمى اآلخرين، واهلل  ،، فاإلنسان يحمل أوزاره[63النجم:]
ِو َوَأِبيِو * َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو } :اليوم ، فبل أحد يتحمل عن أحد، وال [63-61عبس:] {َوَصاِحَبِتِو َوَبِنيوِ * َوُأمِّ

تبارك - رق الخبلص كما في قولو جميع المخارج وط -عز وجل-وليذا نفى اهلل  ،أحد يستطيع أن يفتدي بغيره
َواتَُّقوا َيْوًما َّل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَّل ُيْقَبُل ِمْنَيا }، يعني: واتقوا أوجال يوم، {َواتَُّقوا َيْوًما}: -وتعالى
ما بالشفاعة ،ا بالفداءنسان إم  اإل، [13البقرة:] {َشَفاَعةٌ  ما بالقير ُيخم   ،وا  َوَّل }ص ويُنصر، فنفى الشفاعة ثم قال: وا 
 أحد يستطيع أن ُيخمصيم من عذاب ، ال[13البقرة:] {َوَّل ُىْم ُينَصُرونَ }، وذلك الفداء، [13البقرة:] {ِمْنَيا َعْدلٌ ُيْؤَخُذ 
 وال بالقوة، فكل إنسان مرتين بعممو. ،، كل ىذا ال واسطة وال فدية-تبارك وتعالى-اهلل 

ناسًا يتحممون اآليات والنصوص التي تقرر أن أعارض ال ت ،[63النجم:] {َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}يذه اآلية ف
ممة عممو، فيتحمل كأوزار أولئك ة عمميم، إذا أضل غيره فيذا من جرًا آلخرين، وذلك أن إضبلليم من جمماأوز 
 ن أضميم، ىذا بالنسبة ليذه اآلية.الذي

َوَأْن َلْيَس }، ىنا نفى عن اإلنسان قال: [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}: -عز وجل-ثم قال اهلل 
  .، فما المراد بو؟[63النجم:] {ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى

 .ُييدي ثوابو، وىذا قول ضعيف ، ينتفع بعمل أحد ُييديو لوالبعض أىل العمم قالوا: المراد بذلك اإلنسان الكافر، 
يَُّتُيْم ِبِإيَماٍن }: -تبارك وتعالى-ىذه اآلية منسوخة بقولو  :من قالالعمم ومن أىل  َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُيْم ُذرِّ

يََّتُيمْ  وارتفعوا في درجات الجنة، فقالوا: ىذه  ،، فقالوا: ىؤالء الذرية انتفعوا بعمل اآلباء[20الطور:] {أَْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرِّ
ن ُأريد بالنسخ الرفع فالقاعدة أن النسخ ال يثبت باالحتمال ن  ؛ناسخة، وا  وليذا كان ىذا من األقوال الضعيفة، وا 

عبرون عن التخصيص وكل ما يتطرق لمنص العام من تقييد الجاري في تعبيرات السمف أنيم ي ُقصد كما ىو
، [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}قول لو وجو قوي من النظر، أن قولو: ونحو ذلك بالنسخ فيذا 

يََّتُيمْ } :ص بالنصوص األخرى كيذه اآليةص، مخص  مخص   يَُّتُيْم ِبِإيَماٍن أَْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرِّ ، [20الطور:] {َواتََّبَعْتُيْم ُذرِّ
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، ونحو ذلك مما (6)((إذا مات ابن آدم انقطع عممو إال من ثبلث)): -وسممصمى اهلل عميو -وكذلك قول النبي 
 .، إلى آخره(1)ال يثبت عمى الراحمةالذي متي استأذنت أن تحج عن أبييا لورد بالترخيص بالحج 

عن أمو حينما خرجت نفسيا ولم تتكمم  -صمى اهلل عميو وسمم-سأل النبي  -رضي اهلل عنو-بادة وسعد بن ع
 .(1)((نعم))فأتصدق عنيا؟ قال: أقال: وأظنيا لو تكممت تصدقت، 

: ذاك في الكافر، والمؤمن مفيذه النصوص تدل عمى أن اإلنسان ينتفع بعد موتو بيذه األعمال، وليذا قال بعضي
 .ينتفع، وأطمق

ن ُقصد [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَسانِ }وبعضيم قال: ىذه اآلية  ، منسوخة، فإن ُقصد بو الرفع فغير صحيح، وا 
 .بو التخصيص بمثل ىذه النصوص فيذا ال إشكال فيو

إن ذلك إنما ىو متولد من كسبو وسعيو، فيؤالء "قال:  -رحمو اهلل-ومن أىل العمم من قال كابن عقيل الحنبمي 
، أو -وولده من كسبو-الذين يدعون لو أو يحجون أو يعتمرون أو يتصدقون ىم فعموا ذلك إما أنيم من أوالده 

بمواساتو، بمعاممتو الطيبة ليم، فكان ذلك  ،بصدقتو عمييم ،أن ىؤالء انتفعوا بو في الدنيا، انتفعوا بو بإحسانو
؛ ألنو (3)-رحمو اهلل-فكان ذلك يعود إلى كسبو ىو، وىذا استحسنو الحافظ ابن القيم  ،ا اإلحسان منيمجالبًا ليذ

   .باإلىداء يصل ال يميل إلى أن ثواب األعمال
، المقصود بو أن ال يتممك سعيًا لغيره، [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}ومن أىل العمم من قال: 

، ليس لئلنسان، فالبلم لمممك، اإلنسان ال يممك عمل غيره، فالذي [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}
أن  مرتين بعممو، ولكن اآلية لم تنف   قررتو اآلية ىو ىذا القدر فقط، أنك ال تممك عمبًل لغيرك، كل إنسان

ا أنك ال تممك مال اآلخرين فكذلك أيضًا أنت ال تممك أعماليم، ليس اإلنسان ينتفع بعمل غيره إذا تبرع بو لو، كم
 .لك إال كسبك فقط

ىذا، اآلية نفت أن يممك اإلنسان سعي  لكسب والسعي لك فإن اآلية لم تنف  لو أن ىؤالء تنازلوا عن ىذا ا نإذ
التي اختمف فييا ابن تيمية ، وىي من المسائل القميمة -رحمو اهلل-غيره، وىذا ىو اختيار شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

 .قرر بقوة أن ثواب األعمال ال يصلمع تمميذه ابن القيم، فابن القيم ي
 .((إال من ثبلث))ومن أىل العمم من خص ذلك بما ورد بو الحديث في الثبلث: 

، فيي من ((عممو إال من ثبلثانقطع ))ومن أىل العمم من قال: إن ىذه الثبلث أصبًل داخمة في الكسب، 
ىي  ،، وىذا صحيح أن ىذه الثبلث ىي من كسبو((عمم ُينتفع بو، صدقة جارية، ولد صالح يدعو لو))عممو، 

، ألنيا من سعيو، لكن يبقى سعي [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَسانِ }فالحديث يقرر معنى اآلية،  ،من عممو
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طاف سبعة أشواط وأىداىا ألمو أو لفبلن من الناس فاآلخرين، جاء إنسان وقرأ ختمة وأىداىا ألبيو، جاء 
الثبلث  ،ما وردت بو األحاديث لصديقو، ىل ُيجزئ ىذا أو ما ُيجزئ؟ تصدق، بعض أىل العمم يقول: نقف عند

لحج والعمرة والصدقة، ىذا الذي ورد فيو الحديث، لكن ىل جاء عن ، وا((إال من ثبلث))التي في الحديث: 
واهلل تعالى -ل عن قضايا فأجاب فييا باإلثبات، الذي أظنو أقرب ئالحصر، س -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
: -صمى اهلل عميو وسمم-عارضو، وأن قول النبي اإلىداء يصل، وأن ىذه اآلية ال تأن ثواب األعمال ب ،-أعمم
من كسبو، الكبلم عن كسب اآلخرين، ينقطع عممو، لكن ىؤالء ىذا من  ، فيي((انقطع عممو إال من ثبلث))

   .عمميم أىدوه لو، نزلوا عنو ليذا اإلنسان فيذا يصل إليو الثواب، واهلل أعمم
  .لكن ىل ىذا ُيشرع أو ال ُيشرع؟

-أو غير جازم  -ايعني واجبً -رع طمبًا جازمًا المشروعية قدر زائد عمى مجرد الجواز، بمعنى أن ىذا طمبو الشا
، ىل نحث الناس عميو نقول: ؟، بمعنى ىل ُيشرع؟، ىل ىذا أمر مطموب أو غير مطموب شرعاً -ايعني مستحب  

إذا مات لكن الناس ، اذىبوا واعتمروا لغيركم، حجوا لغيركم تطوعًا، مع أنو حج واعتمر، ؟قرآن لغيركمالاقرءوا 
وجمعوا لو تبرعات،  اوقفً نجعل لو  ىيا :، أتي أصحابو وقالواالو وقفً  جعمواحد ا، كمما مات و الو وقفً  جعمواواحد 

وسنوات ثم تنقضي، ىذا  ،وشيور ،وأيام ،ساعات ،إنما ىي أنفاس ،ىل ىذا مشروع؟ الجواب: ال، الحياة فرصة
ر أكثر منك، قص   ربماواجتيد  د  ياة، ج  اإلنسان الذي دخل مع ىذا الباب وخرج مع ىذا الباب أخذ فرصتو في الح

وال تدري متى يأتيك الموت، فالذي ينبغي  ،مر واحدت أيضًا ليس لك إال نفس واحدة وعىو وعممو، لكن أن
   .يعمل لنفسو ىو ال لآلخرين، ولكنو ماذا يصنع لآلخرين؟ ،ويجتيد لئلنسان أن يجد  

، بخبلف العمل الذي يصرفو ومثمولك  :ك يقولوالمم   ،الدعاءيدعو ليم، يجتيد في ىذا الدعاء، فيو يؤجر عمى 
ىي ذىبت  ،مثل ىذه الصدقة تكون لو، ال، ال تكون لو بعض الناس يتصدق عن غيره ويظن أنلغيره، و 

ن شئت أن نلممتصدق عنو، ولذلك ىؤالء الذين  ىذه البدعة  :عبر بعبارة قد تكون قويةيجعمون ىذه األوقاف وا 
، ىذا لم يكن من عمل السمف، ُيعمل لو وقف من أين؟ من أموالو، من اوا لو وقفً جعمات واحد الجديدة، كمما م

ا أن ُتجمع التبرعات من أجل أن ُيعمل لو لنفسو في حياتو، أم   ايتبرع الورثة بيذا، أو ىو يعمل وقفً  ،تركتو ىو
وأنت  ،ل إطبلقًا، ىي ذىبت لولك بمث ولك بمثل، وىذا ليس بصحيح، ما :وقف، وأحيانًا ُيكتب عمى البطاقة

وأنت  -عز وجل-وأفنى عمره في طاعة اهلل  ،كبيرة أحوج منو ليذه الصدقة، قد يكون ىذا اإلنسان يعمل أعماال
لو بأن يرفع اهلل درجاتو في الجنة  إياىا، تدعو لو، ادعُ  الذي ما عندك حسنات تأتي وتعطيو ا الفقير المسكينييأ

 ،اال زال الناس يسألون عنو، ماتت صديقة لنا نريد أن نعمل ليا وقفً و  ،لنفسك، فيذا كُثرعمل اويغفر لو، وأنت 
، ما األنفسكم، مات صاحب لنا، مات إمام المسجد، مات كذا، نعمل لو وقفً  ا، ال، اعمموا وقفً ؟ليا تبرعات عمنج

  .كان السمف يفعمون ىذا، اإلنسان يعمل لنفسو ويجتيد لنفسو
وماذا قدم في ىذه الفرصة القميمة في  ،نسان أن يتبصر في ىذه المعاني وفي سعيو وعمموفأقول: يحتاج اإل

ونحن في ىذه األيام الشريفة وىذه الميمة الفاضمة ليمة السابع والعشرين من ىذا الشير الكريم ىي من  ،الحياة
من أن  ى شيء أنفع وأعظم وأجل  إل -واهلل أعمم-أرجى الميالي أن تكون ليمة القدر، وال يمكن أن يخرج اإلنسان 

، بينما أكثر ما يخرج الناس لؤلسواق في العام -عز وجل-قدميو يصمي أو يقرأ القرآن أو يذكر اهلل  يبقى يصف  



سميو كثير من في عيد األضحى لربما كثير منيم يسافر، ويأكثر خروج الناس ىذه األيام، ألسباب،  ،ىذه األيام
ما عندىا من يذىب بيا  ،حجذىب لمالناس عيد األضاحي، وكثير منيم يحج أصبًل، وكثير من النساء زوجيا قد 

 ،؟األسواق تمتمئ بالناس في ىذه الميالي الشريفة فكيف ُيضيع ىذا بيذا ،إلى األسواق، بينما ىذه األيام أبداً 
     .[30البقرة:] ؟{لَِّذي ُىَو َخْيرٌ َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُىَو َأْدَنى ِبا}

فإن  ،وأن ال نفوت ىذه الفرصة سواء في ىذه األيام أو في غيرىا من األيام ،وأن نجتيد فأقول: ينبغي لنا أن نجد  
تذكروا من مات، من يخطر في بالك أترف المترفين ممن  ،العمر يتبلشى، وما نخرج لو من كد الدنيا وسعييا

تود أن تكون في  :أبأس إنسان من ىؤالء العمال الذين ينظفون الشوارع أو غير ذلك وقمنا لوبمات، لو أتينا 
، قال: ال واهلل، أعيش ىذه الحياة البائسة وال أدخل في ىذه الحفرة، أليس كذلك؟ أترف إنسان تخيل من ؟حفرتو

ما رأيك تتنازل  :ول الشوارع قل ونأبأس واحد من ىؤالء الذين يقم   ىاتىو في بالك أترف واحد دخل في التراب، 
، يقول: ال واهلل ما أتمنى ىذا، الحياة ؟في القبرتكون  عن عمرك ونضعك في حفرة ىذا، أنت الذي تموت و

فالموفق من وفقو  ،؟-جل جبللو-، أين العمل؟ أين الجد في طاعة اهلل ؟البائسة وال أموت، طيب عمى أي شيء
  اهلل.

ياكم من المقبولين اأن يوفقنا لم -عز وجل-فنسأل اهلل  وأن يعتق رقابنا ورقاب  ،يحب ويرضى، وأن يجعمنا وا 
وأن ينصرىم في كل  ،صمح أحوال المسممينوأن يمطف بنا وأن ي ،نا من النار، وأن يرحمنا جميعًا برحمتوآبائ

 رض ُيذكر فييا اسمك.وفي كل أ ،وفي أفغانستان ،وفي الشيشان ،وفي فمسطين ،مكان، الميم انصرىم في العراق
وأن يشتت شمميم، وأن  ،وأن يخذليم ،جري السحاب أن ييزم أعداء الدينمنزل الكتاب وم -عز وجل-نسأل اهلل 

 يوقع بيم بأسو الذي ال ُيرد عن القوم المجرمين.
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 الواقعة سورة من 18 اآلية إلى 57 اآلية من

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين
 أجمعين، أما بعد:

 وبركاتو.عميكم ورحمتو اهلل فسالم 
غير مراد  فييا عن اآليات التي قد تُفيم عمى من المجالس التي نتحدث -إن شاء اهلل-يذا المجمس ىو األخير ف

ميا وىو حديث عن انا ىذه المجالس قبل نحو ثالث أو أربع سنوات، وىذا ختمنيا، وقد ابتدأ -عز وجل-اهلل 
نَُّو َلَقَسٌم َلْو * َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم }يقول:  -عز وجل-فاهلل  ،القرآن الكريم، وذلك في سورة الواقعة َواِ 

 {َتنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمينَ * ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَن * ِفي ِكتَاٍب َمْكُنوٍن * ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم * َتْعَمُموَن َعِظيٌم 
  .[88-75الواقعة:]

كما في قولو:  -عز وجل-، ىذه الصيغة إذا رأيتيا في كتاب اهلل [75الواقعة:] {َفال ُأْقِسمُ }: -تبارك وتعالى-فقولو 
، ونحو ذلك فما المراد؟ ىل المقصود كما يقول [1البمد:] {ال ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمدِ }، [1القيامة:] {ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ }

، وىذا ال ؟؛ ألن األمر من الوضوح والظيور ما ال يحتاج معو إلى قسم"ال أقسم"نفي القسم  :بعض أىل العمم
نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيمٌ }يخمو من إشكال؛ ألن اهلل قال ىنا:  ، مما يدل عمى أنو قسم، وليس [76الواقعة:] {َواِ 
 ،زعمون وتقولون وتدعون وتفترونقدر قبميا، ال لما ت" ىذه لنفي شيء مال"المقصود نفي القسم، أو أن المراد أن 

ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع }، ال لما تقولون في القرآن من أنو كذب وأساطير األولين، [1القيامة:] {أُْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ }ثم قال: 
نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم }، ثم ذكر كالمًا معترضًا [75الواقعة:] {النُُّجومِ  ، [77-76الواقعة:] {ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريمٌ * َواِ 

في ُأشبعت الفتحة  ،ىذه أصميا ألقسم بمواقع النجوم، ولكن صار فييا شيء من اإلشباع "ال"أو أن المراد أن 
قراءة لكنيا غير متواترة عن في  "قسم، فقد ورد بيذا "أل[75الواقعة:] {ال ُأْقِسمُ } فصارت قسم فتولدت األلفأل

واهلل -، وىذا معنى فيو ُبعد، واألقرب الذي عميو الجميور -رضي اهلل تعالى عنيم-الحسن وجماعة من السمف 
، أي: أقسم [1البمد:] {ال ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمدِ }، أي: ُأقسم، "ال أقسمـ"زاد في القسم لتأكيده، ف" ىذه تال"أن  -تعالى أعمم
َفال }، [38الحاقة:] {َفال ُأْقِسُم ِبَما ُتْبِصُرونَ }، أي: أقسم بيوم القيامة، [1القيامة:] {ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ }بيذا البمد، 

  .، أي: أقسم بمواقع النجوم[75الواقعة:] {ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ 
 ومواقع النجوم ىنا ما المراد بيا؟ 

، يعني: مغارب (1)أىل العمم من قال: مساقط النجوم، وىذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري من
 .النجوم حينما تغرب
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 .وبعض السمف قال: مواقع النجوم يعني منازل النجوم في السماء
 .األنواء :وبعضيم قال: مواقع النجوم أي

، أي: نزول القرآن، فالقرآن نزل منجمًا لم ينزل جممة [75الواقعة:] {النُُّجومِ َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع }وبعضيم يقول: 
نَُّو }، واحتج لو بما بعده أن اهلل قال: (2)-رحمو اهلل-واحدة، وىذا المعنى ىو الذي اختاره الحافظ ابن القيم  َواِ 

 .[77-76الواقعة:]{ ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريمٌ * َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم 
ىو حمل الكالم عمى ظاىره المتبادر المشيور، فالنجوم ىي النجوم المعروفة،  -واهلل تعالى أعمم-واألقرب 

أو مساقطيا، يعني: مغاربيا، فيي تغرب، ىذا ىو المشيور الذي عميو عامة  ،ومواقعيا إما منازليا في السماء
، ما (3)"انكدارىا واندثارىا في يوم القيامة"يقول: السمف، وبعضيم فسر ذلك بيوم القيامة كما جاء عن الحسن 

َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع }ىذا معنى  :نورىا ويذىب في ذلك اليوم الرىيب، الحاصل ينطفئ ،يحصل ليا من التغير
 .[75الواقعة:] {النُُّجومِ 

نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم }ثم قال:  وىو موضع الشاىد الذي -، ثم قال [77-76الواقعة:] {َكِريمٌ ِإنَُّو َلُقْرآٌن * َواِ 
، ما المراد بيذا [79-78الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ * ِفي ِكتَاٍب َمْكُنوٍن }: -من أجمو تحدثت عن ىذه اآلية

 الكتاب، ما المراد بو؟ 
مستور مصون، إما مصون عن األعين، أو كما يقول ابن جرير:  أي ، مكنون:[78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }
، أي: [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }، مصون، فيو محفوظ، (4)"بارمصون عن كل أذى ودنس وقذر وغ"

  .مستور وما إلى ذلك من العبارات ،مصون ،محفوظ، ُمغطى
محفوظ عن الباطل، إن ُأريد بو الموح المحفوظ فال تصل  ، أي:[78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }فبعضيم قال: 

ن ُأريد بو الذي في أيدي المالئكة في الصحف فال تصل إليو الشياطين َوَما }واهلل يقول:  ،إليو الشياطين، وا 
ن [212-218الشعراء:] {السَّْمِع َلَمْعُزوُلونَ  ِإنَُّيْم َعنِ * َوَما َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن * َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطيُن  ، وا 

ْلَنا }قال:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،والتغيير ،والتبديل ،ُأريد بو ىذا القرآن فيو مصون من التحريف ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ   .[9الحجر:] {الذِّْكَر َواِ 

، منيم من فسره بالموح المحفوظ، وىذا قال [78الواقعة:] {ِكتَاٍب َمْكُنونٍ ِفي }ىنا:  -تبارك وتعالى-الشاىد أن قولو 
ِفي * ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم }كرمة، يعني: التوراة واإلنجيل، وىذا قال بو عبو جماعة من السمف، ومنيم من قال: 

 ،الزبور :واإلنجيل، ومن السمف من قال، أي: مذكور تجدون ذكره في التوراة [78-77الواقعة:] {ِكتَاٍب َمْكُنونٍ 
ِلينَ } نَُّو َلِفي ُزُبِر اأَلوَّ  .[196الشعراء:] {َواِ 

ِفي }، ىو ىذا المصحف الذي بأيدينا، لكن ىذا يرد عميو إشكال [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }وبعضيم يقول: 
، فيل ىذا (5)كل من كتب شيئًا يمكن أن يكون في كتاب :، كما يقول الحافظ ابن القيم[78الواقعة:] {ِكتَاٍب َمْكُنونٍ 
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ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارجانظر:  - 5  (.391/ 2) نستعين وا 



نما كان في  ،يحتاج إلى قسم وىو يدل عمى عظمتو أنو في كتاب، مع أن القرآن حينما نزل لم يكن في كتاب وا 
رضي -، والصحابة -عميو الصالة والسالم-، نزلو جبريل عمى قمب محمد -صمى اهلل عميو وسمم-قمب النبي 
 .عميو الصالة والسالم-عنو مشافية وسمعوه منو  تمقوه -اهلل عنيم

، ليس المقصود ىذا الكتاب [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }األرجح واألشير من أقوال أىل العمم أن قولو:  نإذ
، أين؟ إما الموح [78-77الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ * ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم }الذي بأيدينا، اآليات تتحدث عن القرآن 

ما الصحف التي بأيدي المالئكة كما قال اهلل  * َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرٍة * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة }: -عز وجل-المحفوظ، وا 
، فيو بأيدي ىؤالء المالئكة، والقرآن لو تنزالت كما ىو معموم، نزل إلى [16-13عبس:] {ِكرَاٍم َبَرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة 

، ونزل أيضًا إلى السماء الدنيا في ليمة [22البروج:] {ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ }: -عز وجل-وح المحفوظ كما قال اهلل الم
، ولو (6)"ُفصل القرآن من الذكر في ليمة القدر"واحدة وىي ليمة القدر، كما صح عن ابن عباس ولو حكم الرفع، 

، السفرة سفراء بين اهلل وبين [16-14عبس:] {ِكرَاٍم َبَرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة } ،تنزل ثالث بأيدي المالئكة في الصحف
، لما (7)((الماىر بالقرآن وىو يحفظو مع السفرة الكرام البررة)): -صمى اهلل عميو وسمم-خمقو، وليذا قال النبي 

وماىر  ،صار مع السفرة الذين ينقمون الوحي، وىو مشتغل بالوحي يحفظ -عز وجل-كان ىذا يشتغل بكتاب اهلل 
 .(8)بيذا القرآن، ماىر وحافظ، كما جاء في بعض روايات الحديث

  .[79الواقعة:] ؟{ال َيَمسُّوُ }، الضمير يرجع إلى ماذا [79الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ }قولو:  في
-78الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ * ِفي ِكتَاٍب َمْكُنوٍن }أكثر أىل العمم عمى أنو يعود إلى الكتاب المكنون 

  .، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ال يمس ىذا الكتاب المكنون إال المطيرون، من ىم المطيرون؟[79
-13عبس:] {ِكرَاٍم َبَرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرٍة * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة }أكثر أىل العمم يقولون: المالئكة، 

  .؟ا، والمس ما المراد بو، والقرآن ُيفسر بعضو بعضً [16
ىم المالئكة  : يممسو إال المطيرون، من ىم المطيرون؟ إذا قمناالالمقصود بو الممس  :من أىل العمم من يقول

عبر ابن جرير يقول: المطيرون من الذنوب، من ىم المطيرون من الذنوب؟ كل بني آدم خطاء، فيم وكما ي
نوب بيذا م أيضًا أن الرسل يدخمون في ذلك باعتبار أنيم مطيرون من الذالمالئكة، وكالم ابن جرير ُيفيِ 

  عمى ىذا القول. ،االعتبار
معناه ال ينزل بو إال  :المس ىو الممس فقيل :، إذا قمنا[79الواقعة:] { اْلُمَطيَُّرونَ ال َيَمسُُّو ِإالَّ }فينا المس 

، كتاب محفوظ ما تقترب منو الشياطين، ولما [218الشعراء:] {َوَما َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطينُ } ،المطيرون وىم المالئكة
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 ".يخرجاه ولم
ورِ  ِفي ُيْنَفخُ  َيْومَ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 7  ومسمم، ،(4937) برقم َمًرا،زُ [: 18:النبأ] {َأْفَواًجا َفَتْأُتونَ  الصُّ

 (.798) برقم فيو، يتتعتع والذي القرآن، في الماىر فضل باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب

ورِ  ِفي ُيْنَفخُ  َيْومَ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 8  عن ،(4937) برقم ُزَمًرا،[: 18:النبأ] {َأْفَواًجا َفَتْأُتونَ  الصُّ
 البررة، الكرام السفرة مع لو حافظ وىو القرآن يقرأ الذي مثل)): قال -وسمم عميو اهلل صمى- النبي عن ،-عنيا اهلل رضي عائشة
 .((أجران فمو شديد عميو وىو يتعاىده وىو يقرأ الذي ومثل



َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَجْدَناَىا ُمِمَئْت َحَرًسا } :قالت الجن والشياطين -صمى اهلل عميو وسمم-بعث اهلل محمدًا 
 ،، مرصود[9-8الجن:] {اآلَن َيِجْد َلُو ِشَياًبا َرَصًدا َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَيا َمَقاِعَد ِلمسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمعِ * َشِديًدا َوُشُيًبا 

  .استغربوا ىذا الذي حدثيب جاىزة ُتضرب بيا ىؤالء الشياطين، فيم الش
فيذا باعتبار أنو الذي في الموح  ،ه إال المطيرونيمسو أي ال ينزل بو، وقيل ال يقرؤ ال  :فالشاىد أنو ىنا قيل

فبعضيم  ،-المصحف الذي بأيدينا-المحفوظ أو الذي بأيدي المالئكة، وعمى اعتبار أنو ىذا القرآن الذي بأيدينا 
واحتجوا بيذه  ،، أي: من األحداث، الحدث األصغر والحدث األكبر[79الواقعة:] {ْلُمَطيَُّرونَ ال َيَمسُُّو ِإالَّ ا}قال: 

صمى اهلل عميو -اآلية عمى أنو ال يجوز أن يمس القرآن إال طاىر، واحتجوا بما ورد من األحاديث ككتاب النبي 
ورد، ولكن ىذه الروايات ال تخمو  ، ونحو ذلك مما(9)((ال يمس القرآن إال طاىر))لعمرو بن حزم وفيو:  -وسمم

، ىذا كتبو ((ال يمس القرآن إال طاىر))ولكن يبقى المعنى فييا فيو إجمال  ،، وقد تتقوى بمجموعيامن ضعف
 . وفييم مسممون، فما المراد؟ ،وفييم أىل إشراك ،وفييم مجوس ،ألىل اليمن، أىل اليمن فييم ييود ونصارى

المسمم ال ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ىل المراد ال يمس القرآن إال طاىر بمعنى مسمم؛ ألن النبي 
 ، أو المراد ال يمسو إال طاىر يعني من الحدث األصغر، أو ال يمسو إال طاىر يعني من الجنابة؟ (18)((ينجس

، معناه ليس الذي في أيدي ((القرآنال يمس ))كتبو لآلدميين  -صمى اهلل عميو وسمم-حتمل، والنبي الحديث م
، لكن يبقى المعنى ((ال يمس القرآن إال طاىر))، فيذا خطاب لبني آدم ((إال طاىر))المالئكة وال الموح المحفوظ 

ذا كان  يحتمل أكثر من بمعنى أن معناه  ،جملمسمى بالمترددًا ىذا التردد فإن ىذا ما ييتردد بين ىذه المعاني، وا 
جوز مس القرآن إال فقط فإن ذلك قد ال يكفي في تقرير معنى وىو أنو ال يمعنى، ولكن لو بقينا مع ىذه األدلة 

وجماعة مما يدل  -رضي اهلل عنو-ضيف إلييا ما ورد عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص بطيارة، لكن ن
خالف، ىي روايات صحيحة وال ُيعمم ليا ملقرآن، و عمى أنو ال يجوز لمُمحدث حتى الحدث األصغر أن يمس ا

نو ال يجوز لإلنسان أن إ: -أعمم واهلل تعالى -، وليذا يقال حجة وقول الصحابي إذا لم ُيعمم لو مخالف فإنو
ن ىذه األيام عن ث أكبر، لكن كثير من النساء يسألسواء كان عميو حدث أصغر أو حد ،يمس القرآن إال بطيارة

، نقول: قراءة القرآن غير مس المصحف، فالقراءة النصوص ؟جاءتيا العادة وىي لم تختم :وتقولقراءة القرآن 
، كل األحاديث الواردة في ىذا ال تصح، منع الجنب والحائض (11)((نبأنو ال يقرأ القرآن حائض وال ج))الواردة 

 .وفييا ضعف من جية اإلسناد ،من قراءة القرآن، كل األحاديث فييا اضطراب من جية المفظ

                                                           

 ،(234) برقم الموطأ، في ومالك ،(1447) برقم المستدرك، في والحاكم ،(6559) برقم صحيحو، في حبان ابن أخرجو - 9
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 الدليل باب الحيض، كتاب ومسمم، ،(283) برقم ينجس، ال المسمم وأن الجنب، عرق باب الغسل، كتاب البخاري، أخرجو - 18
 (.372) برقم ينجس، ال المسمم أن عمى

 نأايقر  ال أنيما والحائض الجنب في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الطيارة أبواب الترمذي، أخرجو - 11
 الجامع، ضعيف في األلباني وضعفو ،(595) برقم جنابة، شعرة كل تحت باب التيمم، أبواب ماجو، وابن ،(131) برقم القرآن،

 (.192) برقم الضعيفة، السمسمة وفي ،(6364) برقم



أنو يجوز لمُمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يقرأ ما شاء من القرآن،  -واهلل تعالى أعمم-األرجح  :وليذا يقال
المقصود بو االستحباب،  (12) ((يركرىت أن أذكر اهلل إال عمى ط))حينما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

، وقال في ترجمة ىذا "باب تقضي الحائض المناسك كميا إال الطواف بالبيت": -رحمو اهلل-قال اإلمام البخاري 
صمى اهلل عميو -نب بأسًا، وكان النبي ال بأس أن تقرأ اآلية، ولم يَر ابن عباس بالقراءة لمج :وقال إبراىيم"الباب: 
نب نو يرى أن الجأ عمى -رحمو اهلل-، فيذا يدل من صنيع البخاري (13)"يذكر اهلل عمى كل أحيانو -وسمم

 .واهلل تعالى أعمم ،ان القرآنأوالحائض يقر 
: اقرأ في لكن من غير مس، وليذا نقول لممرأة التي تسأل عن ىذا مثاًل في حال الحيض أو اإلنسان الُمحدث

أو تفسير السعدي أو  ،ج المصباح المنيرتب التي عندكم اآلن في ىذه األدر تب التفسير، مثاًل الككتاب من ك
فيقرأ دون أن يمس المربع الذي فيو القرآن، والسبب في  ،نحو ىذا تجدون في ىامشو التفسير وفي الوسط القرآن

تفسير ابن سعدي، ىذا مختصر ابن كثير، مع أنو يوجد في  :ذلك ىو أن ىذا الكتاب الغالب عميو التفسير فيقال
فال يقرأ  ،مصحف :قال لوكممات القرآن أكثر منيا فإنو يكممات قميمة و  لكن إذا كان التفسير مجرد ،المربع قرآن

 ،فالمرأة تمبس القفاز أو تقمبو بشيء بعود أو نحو ىذا وتقرأ ما شاءت وتختم، ال تنقطع من القراءة ،فيو إال بحائل
   .واهلل تعالى أعمم

من األحداث واألنجاس، وىذا قال بو قتادة وجماعة، ، بعضيم قال: [79الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ }
ن وبعضيم قال: المطيرون من الشرك، وبعضيم يقول كالربيع بن أنس: المطيرون من الذنوب والخطايا، ومَ 

  .المطيرون من الذنوب والخطايا؟
من آمن  اْلُمَطيَُّروَن{ }ِإالَّ وبركتو ال يجد نفعو "ىم المالئكة، وبعضيم فسره بمعنى آخر كما جاء عن الفراء قال: 

التي يمكن أن ُيستمطف فييا ىذا  اري، وىو من المواضع القميمة جدًّا، وىذا أشبو ما يكون بالتفسير اإلش(14)"بو
وىنا يقول: ال يجد بركتو، فإذا كان ال يمسو إال المطيرون كذلك  ،المعنى ال عمى أنو تفسير، الكالم عمى المس

ال يجد نفعو وبركتو وتُفتح مغاليق معانيو إال لمقموب الطاىرة، فيذا من قبيل التفسير اإلشاري، من المواضع 
 .القميمة التي ُيقبل فييا ىذا النوع من التفسير

وىذا أيضًا ليس تفسيرًا عمى ظاىر  ،هلل من الشرك والنفاقتفسيره وتأويمو إال من طيره ا وقال بعضيم: ال يعرف
نما ىو من قبيل أيضًا ما ُيسمى بالتفسير اإلشاري  .المفظ وا 

يقولون: ال يجوز لمُمحدث أن يمس المصحف، وىو منقول عن جماعة من  -رحميم اهلل-الجميور من العمماء 
وسعيد بن زيد وجماعة من التابعين  ،-الى عنورضي اهلل تع-الصحابة كعمي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص 

كعطاء والزىري والنخعي والحكم وحماد وجماعة، وىذا قول مالك والشافعي وكثير من الفقياء، وُنقل ذلك عن ابن 

                                                           

 والحاكم ،(286) برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(17) برقم ،؟يبول وىو السالم أيرد باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو - 12
 صحيح في األلباني وصححو ،"المفظ بيذا يخرجاه ولم الشيخين شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(592) برقم المستدرك، في
 (.2472) برقم الجامع، صحيح وفي ،(13) برقم داود، أبي

 (.373) برقم وغيرىا، الجنابة حال في تعالى اهلل ذكر باب الحيض، كتاب مسمم، أخرجوو ، (69-68/ 1) البخاري صحيح - 13

 (.138/ 3) لمفراء القرآن معاني - 14



ال َيَمسُُّو ِإالَّ } ،يجوز لمُمحدث أن يمس القرآنال عباس والشعبي وىو مروي عن أبي حنيفة أيضًا أنو 
ىذا القرآن قال اهلل عنو: "لطيفة في ىذا فيو يقول:  ذكر معانيَ  -رحمو اهلل-، وابن القيم [79الواقعة:] {اْلُمَطيَُّرونَ 

ال }، فيقول: ىذه يؤخذ منيا [211-218الشعراء:] {َوَما َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ * َوَما َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطيُن }
كما أن الذي في السماء ال أنو ، أنو ال يمس المصحف إال طاىر من باب [79الواقعة:] {اْلُمَطيَُّرونَ َيَمسُُّو ِإالَّ 

ال يجد حالوتو وطعمو إال "فكذلك ينبغي لمذي في األرض أن ال يمسو إال طاىر، وىكذا يقول:  ،يمسو إال طاىر
 ُقلْ } "باب :من اآلية فقال في صحيحو -رحمو اهلل-، كما فيم ذلك اإلمام البخاري (15)"من آمن بو وعمل بو

ال يجد طعمو ونفعو إال من آمن بالقرآن، وال يحممو بحقو  "ال يمسو"، قال: [93:عمران آل] {َفاْتُموَىا ِبالتَّْورَاةِ  َفْأُتوا
، وكذلك (16)"[5الجمعة:] {اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًاَمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّموا التَّْورَاَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُموَىا َكَمَثِل }لقولو:  ؛إال المؤمن

مصروفة عنو،  وممنوعة من فيمفال ينال معانيو ويفيمو كما ينبغي إال القموب الطاىرة، وأما القموب النجسة 
، يعني: (17)"وعقد ىذه األخوة بين ىذه المعاني وبين المعنى الظاىر من اآلية ،يقول: فتأمل ىذا النسب القريب

نما ىو يؤخذ من اإلشارة أن الشيء بالشيء ُيذكر، يقول:  فيذا الفيم الذي أشار "ىذا غير التفسير بالظاىر، وا 
، يعني: ىذه االستنباطات الدقيقة (18)"إال فيمًا يؤتيو اهلل رجاًل في كتاب"في قولو:  -رضي اهلل عنو-إليو عمي 

ل عنو بالميو والمغو والخنى عرض عنو مشغو  تُفتح لقمب مالالقرآن  والمعاني والنكات، فالحاصل أن معانيَ 
ل شيخ اإلسالم فيما نقمو ا تُفتح لو معاني القرآن، وليذا قناء ونحو ذلك، فالقمب المموث المشوش باألكدار الوالغ

فكذلك "، قال: (19)((كمب وال صورة وإن المالئكة ال تدخل بيتًا في)): -صمى اهلل عميو وسمم-عن غيره في قولو 
في فإن المالئكة ال تدخميا بالمعاني الطيبة، فمن أراد أن ُيفتح لو  ،(28)"القموب إذا كانت تحمل أخالق الكالب

 -رضي اهلل عنو-أبو الدرداء  يكون قمبو مشغواًل منيمكًا في الدنيا، و ال ،طير قمبومعاني القرآن فيحتاج إلى أن ي
، إنسان (21)"ل عن ىذا فقال: أن يكون لو بكل واد مالئالقمب، فسالميم إني أعوذ بك من تفرق "كان يقول: 

فكر إال ك إذا كان مشغواًل بالشيوات ال ي، وكذل؟ين تُفتح لو معاني القرآنأفكر لشيء، ىذا مشغول في الدنيا ما ي
، ومواقع اإلنترنت وغير ذلك، وأغمفة المجالت ،ويتتبع ىذه وينظر إلى القنوات وصور النساء الفاتنات ،بالشيوات

عز -عاقب ىذا اإلنسان فينسى ما حفظو من كتاب اهلل دًا ويكون محال لمقرآن، بل قد يىذا القمب ال ُيفتح أب
 .وجل
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رين من الغربيين وغيرىم عن القرآن مثل ىذا ال ُيفتح لو، ولذلك وىكذا المشغول بكالم الفالسفة أو بكالم المنظ  
كين لربما يمضي عميو الزمان الطويل في كتب مترجمة ونحو ذلك ودورات ويظن أنو تجد بعض ىؤالء المسا

ذا جاء لك برمّ  ل شيًئاحصّ  ذا ىو بربع آية، وا  كل ما يقولو القائمون من المعاني الصحيحة فيو فة ما حصمو وا 
 بأشياء جديدة ومعانٍ ن أنيم جاءوا ولكن لُبعدىم عن القرآن يظنو  ،مضمن في ىذا القرآن بأقرب عبارة وأحسنيا
صالح لمنفوس وتزكية وما أشبو ذلك قبل دة في ىذا القرآن لكن يحتاج أن يوما عمموا أن التزكية موجو  ،وتربية وا 

قبل عمى القرآن بكميتو ما ىو يقرأ لمامًا في رمضان ألمر الثاني، يحتاج اإلنسان أن يوىذا ىو ا ،عميو اإلنسان
ذا ذىب رمضان ضاع المصحف،  ذا جاء رمضان بدأ يفقط وا  ابحثوا  ،؟، أين مصحفي؟ين المصحفأ بحثوا 

ر بعض الشعراء أو بعض من كتب في المقامات يصور حالو وىجر و فيجده في رف قد اغبر، كما ص ،عنو
   يقول:  ،الناس لو

 (22)في بيت زنديق ي مصحفٌ نكأن*** 
  نسأل اهلل العافية. ،ما ُيقرأ فيو ،كيف يكون حال المصحف في بيت الزنديق؟ ُمغبر

وليذا أقول: نحن في ختام ىذا الشير منظر ال شك أنو ُيبيج وُيفرح المؤمن إقبال الناس عمى كتاب اهلل في 
ىذا جيد، لكن  -عز وجل-لكتاب اهلل  تراويح إلى القيام بين قائم وتالٍ المساجد، في الميمة الماضية الناس من ال
دعاة ترى أثر العبادة  ،الشير؟ سافرت إلى بعض البالد أندونيسيا مثالً ىل يكون آخر عيدنا بالقرآن ىو ىذا 

ىم   ، متتاليةأربع دورات  ،عمى وجوىيم، الدورة تنتيي الساعة الثانية عشرة من الميل من الساعة الثامنة صباحاً 
نفس الوقت فبت ويقومون بأعباء كثيرة في  ،في غاية اإلجياد والتعب بت معيم ليمة ينامون بعد الثانية عشرة

قائم وراكع فوجدتيم بين  -أعزكم اهلل-معيم ليمة واحتجت في حدود الساعة الثانية والنصف الذىاب إلى الخالء 
ذا  ،حدث عن عبادة السمف، فجمست أتحدثوساجد، ثم عرفت أن ىذا ىو ديدنيم، طمبوا بعد المغرب أن أت وا 

بدموعيم عمى خدودىم تسيل، رأيت في المسجد مكانًا قد ُحجر عميو بخشب، فسألت ما ىذا؟ فقالوا: ىذا محل 
وأصحاب سنة، وبالمناسبة نساء يغطين وجوىين وقفازات وأكثرىن  ،وطمبة عمم ،ودعاة ،االعتكاف، أىل عبادة

  .ممممن من الحجابالداعيات القائمات عمى البرامج، وبعض بناتنا بدأن يت ،طبيبات
وال يشترط الصالة في الميل أن ينام اإلنسان ثم  ،القرآن دائمًا وليس فقط في رمضان، الصالة في الميلفأقول: 

قبل أن تنام، وهلل عباد ال يتركون ىذا، إحدى الفتيات في الثانوية في آخر سنة في الثانوية أيام  يقوم، ال، صل  
تقول: أيام اختبارات نياية  ،ومتأثمة جدًّاي من الميل نصف ساعة ومتحرجة االختبارات تسأل تقول: إنيا تصم

العام، فأنا جمست أتحدث أنيا تتدرج وتعود نفسيا وتزيد ركعتين ثم بعد سنة تزيد ركعتين، قالت: ال، أنا من 
عتبر يلكن سؤالي ىو أيام االختبارات صرت أصمي نصف ساعة ىل ىذا سنوات أصاًل أصمي ساعتين كل ليمة، 

، تقول: أنا ؟ستطيع أن أصمي ساعتين مع المذاكرة والسير واالختبارات في الثالث الثانويأال  يفإن اوتقصيرً  اذنبً 
د نصمي آخر الميل يد في أول الميل بساعة مع الفرض، ونتجيجمن سنوات أصمي ساعتين في اليوم، ونحن نت
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 زنديق يتب ِفي مصحفٌ  كأنني***  تياأزقّ  ِفي يأمش حيرانَ  ظممتُ 



ي مسجد من بعد ، ويوجد ف؟!ين يوجدأ، ىذا ؟الركعةفي ين اإلمام وجييقرأ ، ونعتبرىا طويمة، كيف اساعة إال ثمثً 
صالة  ،إلى بيوتيم أن يذىبوابيل أذان الفجر المصمون يتسحرون في نفس المسجد، ما يدركون العشاء إلى ق

وما أكموا  ،جمس يقرأ فأذن الفجر لما سمموافالمرات نسي  ىحدفي إبيل الفجر، و واحدة من بعد العشاء إلى ق
  سحورىم.

المصحف ذكر وجوىًا في أن المراد بالقرآن الكتاب المكنون ليس ىو  -رحمو اهلل-الحافظ ابن القيم  :فأقول أخيراً 
نما ىو الذي في الموح المحفوظ، احتج عمى ىذا بسبعة أوجو، قال ،الذي بأيدينا  :اهلل وصفو بأنو مكنون أي" :وا 

 {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ }بمستور عن العيون، كذلك قال:  لعيون، والمصحف الذي بأعيننا ليسمستور عن ا
ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ }كما قال:  ،المتطيرون :ولو أراد المتوضئين لقال ،، وىم المالئكة[79الواقعة:]

   .[222البقرة:] {اْلُمَتَطيِِّرينَ 
 :ال يمسسو إال المطيرون، وكذلك أيضًا الرابع :، ما قالاليس نييً و خبر عنو ي" ال يمسو"والثالث قال: ىذا إخبار 
 {َوَما َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطينُ }: -عز وجل-إن الشيطان قد جاء بيذا القرآن فقال اهلل  :أن ىذا رد عمى من قال

األرواح الطاىرة، ومن ذلك أيضًا قال: ىذه اآلية ، فال يأتيو إال [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }، [218الشعراء:]
في  -رحمو اهلل-، وقد قال اإلمام مالك [14-13عبس:] {َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرةٍ * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة } :تفسرىا آية عبس

 .(23)"بآية عبس تفسيره ، يعني:[79الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ } :قولوفي تفسير  أحسن ما سمعتُ "الموطأ: 
قضايا تتعمق بالنبوة والوحي واالعتقاد والتوحيد دون  -عز وجل-قرر اهلل أن اآلية مكية، وفي مكة ي :والسادس

، والوجو السابع واألخير ألة أنو يمس القرآن طاىر أو متوضئ أو غير متوضئمس ،الكالم في األحكام الجزئية
 أيّ  ألن؛ الناس لم يكن في اإلقسام عمى ذلك بيذا القسم العظيم كثير فائدة يقول: لو ُأريد بو الكتاب الذي بأيدي

  .(24)أن يكون مضمنًا في كتابكالم يمكن 
}ال إذا كان الذي في السماء "يقول:  -رحمو اهلل-لكنو يقول كما ينقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية  ؟،فأين العظمة

نحن في ىذه الفوائد ف، (25)"}ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَن{ي في األرض فينبغي أن يكون الذ ،َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَن{
 ،وطالب العمم ،ليستفيد الجميع، العوام ؛وفوائد ومسائل فقيية إلى غير ذلك ،ضمنيا موعظة ولطائفنكما ترون 

  والصغير والكبير.
ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا  -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم بما سمعنا، وأن يجعمنا وا  أن ينفعني وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،محمد
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 (.384/ 1) تيمية البن الفقو عمدة شرح - 25


